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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°:

0042519-80.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

ADVOGADO(A):

 EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR – OAB/MT 8896

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por Edson Teles De Figueiredo Júnior em benefício próprio, referente a 

Guia nº 86258 recolhida equivocadamente.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Data de nascimento do beneficiário.

 E-mail para comunicação;

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0045647-11.2018.8.11.0000

Vistos, etc.

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

servidor(a) WILSON WAGNER PEREIRA CARDOSO DE SOUZA, Matrícula 

nº. 25928, Oficial de Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - 

Comarca da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 043/2018/GRHFC, comunicou que o servidor é efetivo e 

estável no cargo de Analista Judiciário, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 10/05/2013 a 

10/05/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA n.º 0044769-86.2018.8.11.0000

 Vistos, etc.

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

servidor(a) ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAIS, Matrícula nº. 23745, 

Oficial de Justiça, lotado(a) no(a) Primeira e Segunda Varas Esp. da 

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

quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 042/2018/GRHFC, comunicou que a servidora é efetiva e 

estável no cargo de Oficial de Justiça, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 10/05/2013 a 

10/05/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá
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CIA nº 0727240-44.2017.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) MURILO CESAR DE ARAUJO VIEIRA, Matrícula nº. 24367, 

Analista Judiciário, designado para a função de confiança de Gestor 

Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 1ª Vara Esp. Viol. Doméstica e Fam. 

contra Mulher - Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 

2/2017.

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

Informação n° 044/2018/GRHFC, comunicou que o servidor é efetivo e 

estável no cargo de Analista Judiciário, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 16/03/2012 a 

16/03/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

PROCESSO Nº:

0713127-51.2018.8.11.0001

REQUERENTE (S):

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR

ADVOGADO (A):

VALDIR PIMPINATI – OAB/MT 6.145-B

Vistos, etc.

Trata-se de requerimento para expedição de CERTIDÃO de processos em 

andamento e arquivados em nome de terceiro.

 Dispõem a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso:

Art. 123. As certidões que por qualquer motivo não forem expedidas de 

forma on line, deverão ser emitidas nas unidades distribuidoras 

competentes, durante o expediente forense.

Assim, o pedido da referida certidão deve ser formulado diretamente na 

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM (Setor de Certidões) para 

controle, conferência de dados, bem como verificar a informação do 

solicitante quanto ao tipo de certidão adequada à finalidade a que se 

destina, nos termos do art. 127,§1º da CNGC/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 21 de maio de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 05/2018-GAB

A Excelentíssima Senhora Doutora ÂNGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ NELIAN, Juíza Coordenadora Substituta da Central 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO que as 

audiências a que se refere o art. 334 do CPC são realizadas pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital, e que nos dias 23,24 e 25 de maio 

de 2018, no horário de 08:00 às 13:00 horas, foram agendadas as 

respectivas audiências pelas Varas Cíveis da Comarca da Capital, 

abrangendo processos de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, 

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

judiciais:

Médico Data

Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRA CRM 4247/MT 23 de maio de 2018

Dr. REINALDO PRESTES NETO CRM 5329/MT 23 de maio de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON CRM 7922 24 e 25 de 

maio de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO CRM 1958/MT 24 e 25 de maio de 

2018

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

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT.

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

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

realizada.

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

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I.

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

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

sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela Juíza 

Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Capital.

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

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

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

Magistrada Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

indicando o número do processo cujo depósito deverá ser realizado.

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

no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado através 

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

processo mencionado no parágrafo anterior.

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

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

Direção do Fórum. 3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 4 - Publique-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2018. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito Em Substituição Legal

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 271/2018-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. 

0043292-28.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) DIEGO NASCIMENTO CAMPOS AMARAL, 

matrícula nº. 36848, Analista Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 18/05/2018.

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

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Cuiabá, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 272/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pela Gestora Judiciária Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra, do(a) Secretaria - 9ª Vara Cível - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0713094-61.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARTA BARRETO HIDALGO, matrícula nº. 

22992, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 9ª Vara Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 04/06/2018 a 13/06/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 273/2018-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. 

0046386-81.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE, 

portador(a) do RG nº. 1168228-0 SSP/MT e CPF nº. 014.538.001-74, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Cláudio 

Roberto Zeni Guimarães, 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, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 274/2018-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. 

0046393-73.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) FRANKLIN DA SILVA BOTOF, portador(a) do RG 

nº. 1092078-1 SSP/MT e CPF nº. 000.242.631-50, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Drª. Adriana Sant'anna Coningham, 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, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 275/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 04 (quatro) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017 e 01 (um) dia de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário Mariethy Steffania Rezende Veloso Munhoz , do(a) Secretaria 

da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0713118-89.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ADEILDE VIEIRA SANTANA, matrícula nº. 228, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 14ª Vara Criminal - Comarca 

da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto, no período de 07/05/2018 a 10/05/2018 (férias) e 

11/05/2018 (compensatória).

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

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

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 276/2018-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. 

0713273-92.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH, matrícula 

nº. 34578, nomeado (a) pela Portaria n.º 0301/2017-GRHFC, de 

13/06/2017, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá - SDCR, 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, 21 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 277/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período 05 (cinco) dias de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Júnior, do(a) Secretaria - 

Juizado Especial da Fazenda Pública - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0713316-29.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) OACIL CONCEIÇÃO DA SILVA MARIAN, 

matrícula nº. 5521, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Juizado 

Especial da Fazenda Pública - SDCR, para exercer, a função de confiança 

de Gestor Judiciário Substituto, no período de 11/05/2018 a 15/06/2018 

(compensatória).

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

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

Cuiabá, 22 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765482 Nr: 18184-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIHUATENEJO DO BRASIL AÇUCAR E ÁLCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDALCOOL - MT - SINDICATO DAS 

INDUSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:25382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excipiente, 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 – 
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PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809455 Nr: 15936-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excipiente, 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.: 818607 Nr: 24940-69.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LÚCIO PICHININ, ADRIANA PICHININ, MILTON 

PASCOAL PICHININ, EDSON PICHININ, JANE ROCHA PICHININ, PALMERINO 

PICHININ, ALDEMIR SERGIO PICHININ, NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA, ANA PAULA DE AREA LEÃO MONTEIRO, MARAZUL 

AGROPECUARIA LTDA, ANTONIO ROBERTO PICHINI, MARAZUL 

VEÍCULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, IRENE 

FAVORETO PICHININ, JAQUELINE CORBELINO PICHININ, MILTON PASCOAL 

PICHININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

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

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

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

413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865979 Nr: 6352-77.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SEVERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 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.: 801665 Nr: 8099-96.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR COTELO DAL PISSOL, JOYCE 

MAGARETH COTELO DAL PISSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

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

devidamente INTIMADA à parte impugnado, 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.: 801664 Nr: 8098-14.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR COTELO DAL PISSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

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

devidamente INTIMADA à parte impugnado, 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051795 Nr: 47330-62.2015.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOAD GODOY MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/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$ 

704,68 (setecentos e quatro reais e sessenta 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$ 291,25(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706008 Nr: 325-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON DE CARVALHO COSTA

 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

 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.: 706266 Nr: 458-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à parte 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015210 Nr: 29782-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNC, GNC, ECF, AJNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 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$ 

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.: 830638 Nr: 36343-35.2013.811.0041

 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: EDENIL LINO DE BARROS

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

OAB:12.903/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.: 1109909 Nr: 14601-46.2016.811.0041

 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: AURÉLIO NEZINHO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 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$ 

553,24 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte 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$ 139,81(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024280 Nr: 33978-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA KALINE ZANCANARO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

8753
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.317,84 (um mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$658,92(seiscentos e cinquenta e 

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

e R$ 658,92(seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778771 Nr: 32193-45.2012.811.0041

 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: JOSÉ BATISTA PANIAGO DE MIRANDA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

544,29 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 130,86(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1217429 Nr: 10686-52.2017.811.0041

 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: DEFANTI INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA 

LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A, AMANDA ZONTA RIBEIRO - 

OAB:383.674/SP, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES CARNEIRO DA 

CUNHA - OAB:391.470/ SP, Ana Claudia Giaretta Borguezi - 

OAB:372.760 SP, Ana Claudia Pompeu - OAB:383.882 SP

 , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 

em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ 

- EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 742461 RJ 2015/0167887-3, Relator: 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/09/2017, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017) 

(negritei)Assim, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pela 

parte autora às fls. 478/485.Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1075312 Nr: 57659-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHICK PRIME DROGARIA 

LTDA EPP, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161073 Nr: 36404-85.2016.811.0041

 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: CAMIL ALIMENTOS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

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

 Visto.

A parte autora opôs Embargos de Declaração às fls. 105/108, alegando, 

em síntese, que a petição com a documentação não foi juntada aos autos 

e, consequentemente, não foi devidamente apreciada.

Desse modo, requer a reconsideração da sentença proferida nos autos, 

“para que se dê a análise documental da habilitação do crédito referente 

ao processo falimentar” (sic – fls. 107/108).

Parecer do Ministério Público (fls. 113/114).

Manifestação do Administrador Judicial pelo acolhimento dos embargos, e 

posterior inclusão do crédito (fls. 117/119).

Com efeito, os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado 

para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar 

contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada 

(CPC/2015 – art. 1.022).

Pois bem, no despacho proferido à fl. 26, foi determinada a intimação da 

parte autora para emendar a petição inicial nos termos do artigo 9º, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

Conforme mencionado na sentença proferida nos autos, a decisão de 

emenda a inicial foi efetivada via DJE nº 9950, publicada em 31/01/2017, e 

portanto, tendo como prazo final o dia 21/02/2017.

 Tendo em vista que a petição de emenda foi protocolizada em 13/06/2017 

(fl. 30), ou seja, em data posterior ao término do prazo estipulado, rejeito 

os embargos de declaração ofertados pela parte autora.

Certifique-se o trânsito em julgado e após, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878967 Nr: 16119-42.2014.811.0041

 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: LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LUIZ 

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 972890 Nr: 10632-57.2015.811.0041

 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: ALESSANDRO RODRIGUES MONGE, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

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

 Visto.

Ante a manifestação retro, intime-se a parte autora para que manifeste, no 

prazo de 10 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182348 Nr: 44595-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1166250 Nr: 38510-20.2016.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO PAULA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

O administrador judicial manifesta pela intimação da parte autora para que 

junte aos autos os documentos discriminados às fls. 25/27.

Assim, determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 dias 

úteis, apresente os referidos documentos, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164656 Nr: 37799-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 147.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878995 Nr: 16146-25.2014.811.0041

 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: ALESSANDRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

 Visto.

Renove-se vista ao administrador judicial para que emita parecer sobre o 

mérito, no prazo de 10 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 924016 Nr: 45875-96.2014.811.0041

 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: JOEL RODRIGUES SOUSA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

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

 Visto.

Renove-se vista ao administrador judicial para que emita parecer sobre o 

mérito, no prazo de 10 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 
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FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o interessado INDUSTRIAL 

E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN), por meio do seu causídico Fábio 

Luis de Mello Oliveira, do teor do item 1 da decisão de fls. 17.098/17.100: 

"(...)1) INDEFIRO o pedido formulado por INDUSTRIAL E COMERCIAL 

ALMEIDA LTDA. (SORPAN) às fls. 16.949/16.951 (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1196535 Nr: 3467-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CAMPOS, Luiz Alexandre Cristaldo, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

 Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126276 Nr: 21423-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN FERREIRA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

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

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191697 Nr: 1974-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VENICIO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar os interessados 

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (SORPAN)e SDB COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA, por meio de seus causídicos Fábio Luis de Mello 

Oliveira e Paulo Humberto Budoia, respectivamente, do teor do item 1.4 da 

decisão de fls. 17.240/17.242: "(...)1.4) Ainda, AUTORIZO os arrematantes 

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA. e SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA. a iniciarem as obras/reformas de adequação do bem 

arrematados, necessárias ao exercício das suas atividades comerciais. 

(...) "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913656 Nr: 39294-65.2014.811.0041

 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: ERANIL FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, KARLA PATRÍCIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:10.868/MT

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

 Visto.

O administrador judicial manifesta pela intimação da parte autora para que 

junte aos autos os documentos discriminados às fls. 27/28.

Assim, determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 dias 

úteis, apresente os referidos documentos, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 817931 Nr: 24350-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PRATES - OAB:16443 / 

MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, JULIO CESAR LOPES 

DA SILVA - OAB:15.348/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.
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Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978924 Nr: 13518-29.2015.811.0041

 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: HEBER AZIZ SABER, RODOLFO FERNANDO BORGES, 

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO, MAXIEL VETORELLO, NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTOCARRERO, EDIONE BARNDÃO DA SILVA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963754 Nr: 7783-15.2015.811.0041

 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: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA, 

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1092770 Nr: 7396-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALMEIDA NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088273 Nr: 5337-05.2016.811.0041

 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: JOSUE LOPES LENSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, EVANETE REVAY - OAB:1061/RO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106451 Nr: 13150-83.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES DE 

CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGA LTDA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:OAB/MT 6.177, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE 

- OAB:5703-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1050611 Nr: 46710-50.2015.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIZ MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO JOHN 

DEERE S/A em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, visando o bem descrito à fl. 04-v, em razão da inadimplência da 

parte requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações 

assumidas.

 Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que ficou 

estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao BANCO JOHN DEERE S/A, bem como a natureza jurídica do 

contrato firmado.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079592 Nr: 1286-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na 

decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam 

os vícios alegados pelos embargantes, que buscam rediscutir matérias 

devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é 

incabível nos declaratórios. 3. "Conforme a jurisprudência consolidada no 

âmbito desta Corte, a interposição de mais de um recurso pela mesma 

parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo 

recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao 

princípio da unirrecorribilidade das decisões" (EDcl no REsp n. 

1.293.275/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016). 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 742461 RJ 

2015/0167887-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/10/2017) Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ofertados pelo habilitante às fls. 83/88. Ciência ao 

Ministério Público e ao Administrador Judicial do teor desta decisão. 

Preclusa, cumpra-se a determinação anterior (fl. 82). Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo a parte interessada Cleverton Gonçalves 

da Silva, por intermédio de seu patrono Ailton Bueno da Silva, a fim de que 

retire as peças de fls. 8.252/8.256, a serem desentranhadas dos autos 

quando de seu comparecimento nesta Serventia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 974259 Nr: 11298-58.2015.811.0041

 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: ROSILDA HELENA DA SILVA, IDSZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, ROSILDA 

HELENA DA SILVA, EDSZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Renove-se vista ao administrador judicial para que emita parecer sobre o 

mérito, no prazo de 10 dias úteis.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913657 Nr: 39295-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAILSON RODRIGUES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

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

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 30 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 29.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 107421 Nr: 11107-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL LTDA

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

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO NOEL PREVIDENTE 

- OAB:3424-A/MS, ROSENI G. H. - OAB:

 Visto.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A ingressou perante este Juízo com 

PEDIDO DE FALÊNCIA da empresa CAMPO DIESEL LTDA, aduzindo ser 

credora da quantia de R$ 917.304,13 (novecentos e dezessete mil, 

trezentos e quatro reais e treze centavos), referente à venda de produtos 

derivados de petróleo, sendo que, após a contestação e impugnação à 

defesa adveio sentença de extinção do processo (fls. 120/121 – volume 

01), em razão do magistrado titular a época entender que a falência “não é 

sucedâneo de cobrança de crédito”.

Em grau de recurso de apelação cível a sentença foi declarada nula (fls. 

139/167), com a determinação para emenda da petição inicial (fl. 168), 

tendo sido decretada a falência da sociedade empresária requerida pela 

decisão proferida às fls. 512/514 (volume 03).

Posteriormente, em 29/06/2008 (fls. 565/566 – volume03), o processo foi 

extinto sem resolução do mérito “por não ter havido créditos declarados”, 

tendo sido interposto recurso de apelação cível tanto pela requerente do 

pedido de falência (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), quanto pela 

empresa requerida, que foram improvidos pela Egrégia 1ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fl. 635).

Como no acórdão constou que não houve vencedor na demanda 

falimentar muito embora a ação tenha sido extinta após a apresentação da 

defesa, a empresa requerida interpôs o REsp n.º 61.860/2010 (fls. 

687/688), que teve seu seguimento negado como se vê pela decisão 

proferida à fl. 698, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, anote-se o retorno dos autos, ficando, desde já autorizado, caso a 

autora requeira, o desentranhamento dos documentos que instruíram o 

pedido de falência, mediante certidão nos autos.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174452 Nr: 41894-88.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 13 de 414



 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: CRISTIANA NOVAIS MACEDO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3474

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

 Impulsiono o feito, para intimar a parte autora para que no prazo de quinze 

(15) dias, apresente os documentos discriminados às fls. 17/18 dos 

presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1247662 Nr: 20410-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FALCÃO, CGF, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288688 Nr: 4527-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERMINO DA COSTA MARQUES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - OAB:19202/O

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo 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.: 1111965 Nr: 15514-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA E PORTO SECO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268370 Nr: 27139-25.2017.811.0041

 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: DANIELA MARTINS DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:15865/MT

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282349 Nr: 2510-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIL SILVA ASSIS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER MERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

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

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1285983 Nr: 3561-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEUBER DA SILVA VIEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

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

OAB:8566/MT

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

SILVA - OAB:, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287146 Nr: 3992-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON DOS SANTOS SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1291050 Nr: 5229-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

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

OAB:9229/MT

 Impulsiono o feito para intimar o Administrador Judicial, para que se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 76153 Nr: 4282-54.1995.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AÇOMAT - AÇO MATO GROSSO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SILVA - OAB:6.565-MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito procedo a intimação do Dr. ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, inscrito na OAB/MT sob o n.º 6.565, para assinar, 

na sede do Juízo, o termo de compromisso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REJANE BELUSSI 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 36584-72.2014.811.0041, 

Protocolo 909657, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1288689 Nr: 4528-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIELI TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, EXPRESSO NORTE DO 

SUL LTDA, ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH 

VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, VALDIR RUELIS, EXECUTIVA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, AVM VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, 

MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, 

ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

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

OAB:11686/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1131262 Nr: 23514-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

APARECIDA DE CASTRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN, ALMIRANTE ALVES DE 

SOUZA, SILAS CAETANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:9.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

ROBERTO CAVALCANTE BATISTA - OAB:5868-A/MT, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:7.900/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte autora para informar 

o novo endereço do requerido: Amirante Alves de Souza, uma vez que a 

audiência marcada para o dia 13/06/2018 às 14h30min.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002974-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002974-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO JOVINO DA SILVA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. A par da certidão de id 13300950, restituo os autos à Secretaria 

para o seu devido impulsionamento. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005233-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005233-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Os presentes autos vieram conclusos por 

força do peticionamento (ids 12262447, 12262463, 12262482,12262503), 

quando pendente ainda a realização da audiência de conciliação 

designada. Levando em consideração o requerimento de ingresso na 

demanda na condição de assistente litisconsorcial (id. 12262447 pág. 

01/10), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, sem prejuízo do curso normal para apresentação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 15 de 414



contestação no devido prazo e modo. Desta feita, restituo os autos à 

secretaria para o seu devido impulsionamento. Às providencias. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013505-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES VIEIRA CUIABANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013505-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IURI SEROR CUIABANO REQUERIDO: VERA LUCIA 

MARQUES VIEIRA CUIABANO Vistos. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a redistribuição da presente deprecata a este Juízo. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo à presente como mandado. 

Após, cumprida a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003098-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRA GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003098-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BELMIRA GUEDES DA SILVA REQUERIDO: HERBERT 

REINALDO DE OLIVEIRA PORTO Vistos. Certifique a Secretaria deste Juízo 

a tempestividade da contestação de id´s 12723975 a 12744810. Sem 

prejuízo, manifeste-se a seu respeito a parte autora na pessoa da 

Defensoria Pública Estadual, querendo, no prazo legal (NCPC, 186, 550, § 

2º). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. 

Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032909-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032909-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Certifique-se se houve manifestação da 

parte autora, acerca do laudo médico pericial. Após, voltem-me os autos 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019006-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCIOLLI DE QUEIROZ SOFIA (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:

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: 1019006-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO FRANCIOLLI DE QUEIROZ SOFIA RÉU: 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 16 de 414



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, 21 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007802-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GALDINO DA COSTA (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:

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: 1007802-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDILSON GALDINO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A par da certidão de id 13300950, restituo os 

autos à Secretaria para o seu devido impulsionamento. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030540-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA VAZ (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)

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 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MURILO MEDEIROS BARRIONUEVO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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) 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. 12938663 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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) 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. 12929303 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002421-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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. 12931785 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME BARBOZA MOURA (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) 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. 12953004 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005286-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR GONCALVES DE CAMPOS (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)

 

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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007081-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE ALMEIDA (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) 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. 12954073 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025942-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINDO DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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, querendo, manifestar-se 

acerca da Petição de Id. 13109811, postulando o que entender de direito. 

Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037327-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BATISTA DE LIMA (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:

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) 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. 12391427 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025504-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE COUTINHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011831-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALEXANDRE PARIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SUELAYNE CRISTINA DE AMORIM (LITISCONSORTES)

 

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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR (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:

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. 12906541 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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) 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. 12906511 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT17276/O (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016963-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030613-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR)

L. G. D. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 12908016 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DIAS (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)

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 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. 12913930 –, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017368-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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 indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 
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estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA LOPES (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:

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: 1007093-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MAMEDES ARANTES (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 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: 1003468-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727139 Nr: 22992-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLÁUDIA TOCANTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT

 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.: 449351 Nr: 22372-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA OTAVIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:20.944, 

HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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.: 400194 Nr: 33061-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BARRATUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126, TENNYSON VINHAL DE CARVALHO - OAB:10761/GO

 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.: 364047 Nr: 1499-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.LUGLI REPRESENTAÇÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATALAB BRASIL INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, CLAUDIA M. C. DA COSTA LUGLI - OAB:10503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769167 Nr: 22113-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ARANTES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045237 Nr: 44025-70.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOURENÇO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, 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.: 358282 Nr: 28610-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ MOTOS CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ANDRADE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO 

SOLIGO - OAB:15.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória sem cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 448439 Nr: 21960-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MIRNAS LTDA ME

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

OAB:5.819/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233151 Nr: 2440-53.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA, JOÃO CARMINDO DA SILVA 

JÚNIOR, JAIRO DA LUZ SILVA, JAIR DA LUZ SILVA, Espólio de João 

Carmindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT

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

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 2440-53.2006.811.0041, Protocolo 

233151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827354 Nr: 33236-80.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAFISA SPE 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CAMPOS D'OURIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843, JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO GOBBO 

NETO, para devolução dos autos nº 33236-80.2013.811.0041, Protocolo 

827354, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100906 Nr: 10918-98.2016.811.0041

 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: ÚNICA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DE C SOUSA LOCADORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CARLETE GOMES - 

OAB:17.791, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - OAB:12.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUNIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006007-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDUNIO LEITE RÉU: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

EDUNIO LEITE ajuizou a presente “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” em face de 

AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO 

SANTANDER S/A, pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito em razão de não reconhecer a existência 

de qualquer relação jurídicas com as instituições financeiras rés. É o relato 

do necessário. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios 

da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar 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 
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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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária que não tenha sido beneficiada com valores 

que pudessem ter dado ensejo ao inadimplemento e consequente 

negativação do seu nome em cadastros restritivos de crédito, mormente 

pelo fato da narrativa feita junto ao Procon citar terceiro que não compõe o 

polo passivo da demanda. Ou seja, a prova pré-constituída não é 

inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 23/07/2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007002-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007002-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Indeferida a tutela 

provisória de urgência, a parte autora emendou a sua petição inicial 

através da petição de id 12440224 e documentos de id 12440300, 

reiterando o requerimento de concessão daquela à luz dos 

esclarecimentos que prestou. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Como assentado em decisão anterior, a respeito da 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, com efeito, após 

os esclarecimentos necessários, foi possível constatar o preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária através 

da fatura do mês de dezembro de 2017, do histórico de contas e do 

contrato de compra e venda de imóvel (id´s 12308595, 12308604 e 

12440300) que houve faturamento de recuperação de consumo de meses 

anteriores, em nome do proprietário anterior, transferido posteriormente 

para o nome da parte autora, de maneira que o corte do fornecimento de 

energia se afigura ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo 

Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o 

perigo de dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta 

excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público 

essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia à parte 

autora, bem como se abstenha de inscrever/manter o seu nome em 

cadastros restritivos de crédito, em decorrência do débito da fatura do 

mês de dezembro de 2017, relativo à UC n. 6/2107667-4, até o deslinde 

deste feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro 

desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 12.000,00 

(doze mil reais). Ademais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 21 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010037-36.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010037-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Recebo a emenda à petição 

inicial (id 12944659), para o fim de estender a decisão liminar também 

relativamente às faturas dos meses de abril e maio de 2018, assim como, 

por tratar de obrigação de prestações sucessivas, de todas as demais 

faturas subsequentes, cujo valor exorbite ao da média reconhecida na 

decisão liminar, valendo ressaltar o seu condicionamento à consignação 

do valor incontroverso, conforme decidido na citada decisão liminar. 

Assim, à vista da consignação levada a efeito nos petitórios de id´s 

13027994 e 13184179, ultimem-se as demais determinações contidas na 

decisão de id 12755050 e nesta decisão. Após, aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação designada. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013434-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VERGILIO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013434-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS VERGILIO DE ARRUDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MATEUS VERGILIO DE ARRUDA 

ajuizou a presente “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na manutenção/restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 

6/219199-7, instalada em sua residência, uma vez que as faturas dos 

meses de agosto e setembro de 2017 e março de 2018, teriam embutidas 

em seus valores importâncias correspondentes a recuperação de 

consumo de meses anteriores e a variação de consumo irregular fora da 

sua média mensal o que apontaria para a existência de possível problema 

na sua medição. É o breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do 

NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de 

urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar 

cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do 

processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza 

a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo 

de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao 

direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona 

que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes 

baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre 

a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar 

que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes 

possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] No caso dos autos, foi possível constatar o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária através 

das faturas que compreendem o consumo no período reclamado, de fotos 

do imóvel, da relação das suas faturas, do seu histórico de contas, 

reclamação no Procon/MT e relatório do seu consumo (id´s 13256141 a 

13256210) que nos meses de agosto e setembro de 2017 e março de 

2018 houve faturamento de recuperação de consumo de meses 

anteriores, de maneira que o corte do fornecimento de energia se afigura 

ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal 

de Justiça. Também foi possível constatar através das faturas de 

consumo que houve a abrupta elevação da respectiva média de consumo 

mensal, em um imóvel em relação ao qual não é possível verificar 

justificativa para tanto, o que induz à ilação da existência de alguma 

irregularidade na medição. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo 

de dano, uma vez que vez que o corte de energia acarreta excessivos 

prejuízos e transtornos, pois a energia é serviço público essencial ao 

cidadão. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré 

mantenha/restabeleça, neste último caso, no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, o serviço de fornecimento de energia à parte autora, em 

decorrência dos débitos das fatura dos meses de agosto e setembro de 

2017 e março de 2018, relativos à UC n. 6/219199-7, até o deslinde deste 

feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde 

já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 30.000,00 

(trinta mil reais). 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 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 21 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013071-19.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

AUXILIADORA AMARIO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MARIA AUXILIADORA AMARIO 

GONCALVES ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em 

face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada na manutenção/restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na sua UC – Unidade Consumidora n. 

6/258071-0, relativamente às faturas dos meses de janeiro e maio de 

2018, em razão da discrepância entre o valor exigido pela concessionária 

e o correspondente ao seu consumo real. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária, ser usuária dos serviços de fornecimento de 

energia da parte ré, a variação do consumo faturado muito acima da sua 

média mensal registrada em período anterior ao da divergência em 

comento e o registro de reclamação perante o PROCON/MT (id´s 13204815 

a 13204911). Também foi possível constatar através das faturas de 

consumo que houve a abrupta elevação/variação deste, em um imóvel em 

relação ao qual não é possível verificar justificativa para tanto, o que induz 

à ilação da existência de alguma irregularidade na medição. Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte 

de energia acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é 

serviço público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à parte ré 

que mantenha/restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica à 

parte autora, em decorrência dos débitos das faturas dos meses de 

janeiro e maio de 2018, relativas à UC n. 6/258071-0, até o deslinde deste 

feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde 

já no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento 

injustificado da medida, limitada ao patamar de 12.000,00 (doze mil reais). 

Não obstante a isso, condiciono o cumprimento da liminar à consignação 

em pagamento do valor mensal de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 

correspondente ao consumo incontroverso alegado pela parte autora 

perante o PROCON/MT, relativamente aos meses de janeiro e maio de 

2018, sob pena de revogação desta liminar, cujo mandado de intimação 

deverá ser expedido tão logo seja efetuado o depósito judicial. Em atenção 

ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 23/07/2018, às 

08:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 21 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018942-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRO ROBERTO DE SOUZA BONFIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS interpôs Embargos de Declaração ao id. 10479969, 

ao argumento de que há contradição na sentença de id. 10372371, vez 

que quanto a contradição foi arguido erro material ao constar no 

dispositivo a data do sinistro, a partir do qual incidiria correção monetária . 

Requer sejam conhecidos os embargos de declaração, a fim de sanar a 

contradição, especialmente para fazer constar data correta do sinistro 

13.03.2017. É o relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de 

Declaração 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 
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embargada, verifico que em sede de relatório, houve a inserção da data 

correta, porém no dispositivo referente à data do acidente para fins de 

correção monetária, foi registrado a data de 04.05.2017, quando o correto 

seria 13.0.2017, desta maneira assiste razão ao embargante. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios 

da Contradição apontados, para constar 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$ 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 

(13.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.” 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. Cuiabá-MT, 21 de maio de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015880-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SARA LOPES FERREIRA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SARA LOPES FERREIRA AMORIM 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.03.2017, 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. 7295257, 7295268, 7295270, 7295276, 

7295287, 7295297, 7295306, 7295321 . Devidamente citada (id. 8326974 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 9489696, 

9489706, 9489708, 9489722, 9489726, 9489733, 9489751, 9489757 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do 

Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Pedido Administrativo Prévio; IV 

– Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; V - Ausência de 

Documentos Essenciais à Regulação do Sinistro; VI – 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. 10330858 . 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. 10067622 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10584681 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10517075 . 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. 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 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 
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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 de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. Da análise acurada dos autos, 

verifico que os documentos juntados encontram-se perfeitamente legíveis. 

Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas 

físicas do demandante foram informados na exordial de id. 7295252 . 

Portanto, REJEITO a preliminar. 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. Verifica-se que, a impugnação aos 

documentos juntados pela parte autora, não merece guarida, isto porque a 

diferença apontada na assinatura da procuração se dá apenas pela lesão 

em membro superior direito, o que dificulta a assinatura da autora, 

ademais, referida diferença gritante alegada, não prospera, pois nota-se 

certa semelhança entre as assinaturas. Não obstante, a autora 

compareceu à audiência de conciliação, assinando o termo de audiência e 

apresentando os documentos necessários, este assinado pela parte 

requerida também. 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. 7295306), 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. 10067622). 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 25.03.2017, 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 
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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. 10067622), 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): MEMBRO 

SUPERIOR 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 MEMBRO SUPERIOR 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 membros superiores terá a vítima 

direito a 70% 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 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% 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: - OMBRO DIREITO: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9450,00 = R$ 

7.087,50 Total: R$ 7.087,50 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$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (25.03.2017) 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, 21 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018246-28.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON DAMACENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ADILSON DAMACENO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.03.2017, 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. 8109128, 8109137, 8109131, 8109134, 8109139, 8109142, 

8109145 . Devidamente citada (id. 8269950 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 9879185 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II –– Pedido 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. 10210481 . 

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. 9567342 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10413752 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10590802 . 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. Verifica-se que, a 

impugnação aos documentos juntados pela parte autora, não merece 

guarida, isto porque a diferença apontada na assinatura da procuração se 

dá apenas pela lesão em membro superior direito, o que dificulta a 

assinatura da autora, ademais, referida diferença gritante alegada, não 

prospera, pois nota-se certa semelhança entre as assinaturas. Não 

obstante, a autora compareceu à audiência de conciliação, assinando o 

termo de audiência e apresentando os documentos necessários, este 

assinado pela parte requerida também. 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 
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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. 

8109142), 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. 9567342). 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 15.03.2017, 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. 9567342), 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): MÃO ESQUERDA 

(...) 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 MÃO ESQUERDA 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. 

Havendo perda de uma das mãos terá a vítima direito a 70% 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 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Quanto ao pedido de complementação do 

laudo pericial, sobre suposta divergência entre mão esquerda e punho 

esquerdo, a mesma não merece guarida, isto porque, conforme laudo 

médico acostado aos autos, o perito foi incisivo em classificar a lesão 

como sendo no 5º metacarpo da mão esquerda, portanto a lesão adquirida 

se dá em mão esquerda e não em punho esquerdo. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO ESQUERDA: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

2.362,50 Total: R$ 2.362,50 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.03.2017) 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, 21 de maio de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021557-27.2017.8.11.0041
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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:

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: 1021557-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DIEMERSON PEREIRA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DIEMERSON PEREIRA DE ALMEIDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

20.05.2017, 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. 8831626, 8831636, 8831651, 8831661 . 

Devidamente citada (id. 9014441 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 9228122 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Pedido Administrativo Prévio; III – Da Não Comprovação 

do Pedido Adm. 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. 10376148 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10195784 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10421672 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10591565 . 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 
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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 

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. 

8831651), 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. 10195784). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. 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 20.05.2017, 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 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 
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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 (id. 

10195784), a qual afirma que: “Os elementos disponíveis permitem admitir 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. A periciada apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de intensa repercussão avaliada em 

52,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia 

médica do seguro DPVAT.” Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 

1º Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 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 membros superiores terá a vítima direito a 70% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% 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: - MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 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$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.05.2017) 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. No que tange os 

honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento 

conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o respectivo alvará ao 

perito judicial. 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, 21 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019020-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO PORTILHO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019020-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARLINDO PORTILHO SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora ofereceu 

em pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do 

NCPC. Instado a manifestar acerca do pagamento da condenação, o 

exequente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 13269341). É o 

relatório. Decido. Verifica-se nos autos que intimado para se manifestar 

acerca do pagamento efetuado pela executada, a parte exequente se 

manteve inerte. O artigo 526, § 1º e 3º, do CPC, dispõe que: Art. 526. É 

lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será 

ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, 

sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela 

incontroversa. § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a 

obrigação e extinguirá o processo.(grifo nosso). Com essas 

considerações, declaro satisfeita a obrigação pela executada, não 

havendo nada mais a ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II e 526 § 3º, do NCPC. Versando 

sobre interesse de menor, em observância ao artigo 178, inciso II, do CPC, 

abram-se vistas dos autos ao Ministério Público. Sem prejuízo, intime-se o 
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exequente pessoalmente para manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, observando-se 

as formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016724-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO SIQUIERI (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016724-63.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLODOALDO SIQUIERI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora ofereceu em pagamento 

o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do NCPC. Instado a 

manifestar acerca do pagamento da condenação, o exequente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 13269303). É o relatório. 

Decido. Verifica-se nos autos que intimado para se manifestar acerca do 

pagamento efetuado pela executada, a parte exequente se manteve 

inerte. O artigo 526, § 1º e 3º, do CPC, dispõe que: Art. 526. É lícito ao réu, 

antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em 

juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do 

levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. § 3o Se o autor 

não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o 

processo.(grifo nosso). Com essas considerações, declaro satisfeita a 

obrigação pela executada, não havendo nada mais a ser requerido. Posto 

isto, extingo este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II e 

526 § 3º, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, na conta informada 

(id. 12127655 pág. 04), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 7644478 pág. 01). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, observando-se 

as formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018865-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CARMO 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:

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: 1018865-55.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOMINGAS CARMO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13246149). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13246149 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8174590 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012336-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEITE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1012336-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO LEITE DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora ofereceu 

em pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 526 do 

NCPC. Instado a manifestar acerca do pagamento da condenação, o 

exequente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 13269300). É o 

relatório. Decido. Verifica-se nos autos que intimado para se manifestar 

acerca do pagamento efetuado pela executada, a parte exequente se 

manteve inerte. O artigo 526, § 1º e 3º, do CPC, dispõe que: Art. 526. É 

lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será 

ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, 

sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela 

incontroversa. § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a 

obrigação e extinguirá o processo.(grifo nosso). Com essas 

considerações, declaro satisfeita a obrigação pela executada, não 

havendo nada mais a ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II e 526 § 3º, do NCPC. Por fim, 

caso não conste nos autos os dados da conta para o levantamento do 

valor depositado, intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias, 

informar a conta bancária em que será destinado o competente alvará de 

liberação. Com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observando-se as formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001630-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO HURTADO CORREA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001630-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOURENCO HURTADO CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13246066). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13246066 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4656397 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001479-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 33 de 414



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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001479-12.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CERILO RAMOS DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. A 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13246107). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 13246107 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 4642779 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003842-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA VASCONCELOS DA SILVA MORAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003842-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIANA VASCONCELOS DA SILVA MORAO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, nos termos do artigo 

526 do NCPC. Instado a manifestar acerca do pagamento da condenação, 

o exequente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 10323704). É o 

relatório. Decido. Verifica-se nos autos que intimado para se manifestar 

acerca do pagamento efetuado pela executada, a parte exequente se 

manteve inerte. O artigo 526, § 1º e 3º, do CPC, dispõe que: Art. 526. É 

lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será 

ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, 

sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela 

incontroversa. § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a 

obrigação e extinguirá o processo.(grifo nosso). Com essas 

considerações, declaro satisfeita a obrigação pela executada, não 

havendo nada mais a ser requerido. Posto isto, extingo este cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, II e 526 § 3º, do NCPC. Sem 

prejuízo, intime-se o exequente pessoalmente para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos 

autos, observando-se as formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024854-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS OAB - SP299804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024854-42.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HELIO VICENTE DOS SANTOS RÉU: DEBORA REGINA DE OLIVEIRA Vistos 

e etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por HELIO VICENTE DOS 

SANTOS em desfavor de DEBORA REGINA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Indeferida a gratuidade de justiça, foi 

determinado a intimação do autor para efetuar o recolhimento das custas 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito (id.11371463). Intimado, o autor permaneceu inerte 

quanto a determinação acima, conforme certidão (id.13309262). É o 

relatório. Decido. Intimado para dar prosseguimento ao feito, promovendo o 

recolhimento das custas judiciárias, o autor não atendeu ao chamado 

judicial. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição 

inicial, nos termos dos arts. 290 do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012896-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012896-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/07/2018, às 08h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 
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Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011638-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011638-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 07/08/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012911-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012911-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO LEITE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/07/2018, às 08h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012770-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA REDIVO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012770-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAELA BARBOSA REDIVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/07/2018, às 08h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008719-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PINTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008719-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE RÉU: MIGUEL PINTO DE SOUZA 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO interposta por TEREZINHA BRANT 

PINHEIRO LEITE em face de MIGUEL PINTO DE SOUZA. Citem-se e 

intime-se a parte requerida e seus sucessores por edital, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do CPC e todos confinantes (Maria de Lourdes Almeida 

de Souza, brasileira, casada, aposentada, portadora da Carteira de 

Identidade RG nº 183541 SSP/MT e CPF nº 078.356.631-04, residente à 

Avenida Ribeirão Preto, 633, CPA 1. CEP 78055-080, Cuiabá – MT e 

Benjamim Franklin de Araújo Souza, residente e domiciliado à Avenida 

Thomé Fortes, 13, Morada do Ouro, CEP 78053-505, Cuiabá – MT), na 

forma do art. 246, 3º. CPC/2015, para apresentarem a defesa que 

quiserem, se lhes aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 257, III), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 16/07/2018, às 12:30h - Sala: 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC) Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se, pela via postal, 

com aviso de recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para 

manifestarem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao 

Ministério Público, nos termos do art. 279 do CPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010209-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LEONOR COENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOAO PESSOA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010209-75.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 46.098,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, PERDAS E DANOS, RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LUZINETE LEONOR COENGA Parte Ré: RÉU: M.J 

SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME, JOAO PESSOA RODRIGUES 

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c.c liminar de Despejo c.c 

Danos Morais e Materiais ajuizada por LUZINETE LEONOR COENGA, em 

face de M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME. Afirma em síntese 

que firmou contrato de locação com a parte ré em relação ao imóvel 

noticiado na inicial desde 2011, renovando a cada 3 (três) anos, sendo o 

último com duração de 2017/2020. Ocorre que no decorrer do contrato a 

ré sempre cometeu a infração contratual da cláusula 3, §2º e cláusula 8, 

qual seja, o inadimplemento reiterado do IPTU, que por si só já da ensejo a 

rescisão antecipada do contrato nos termos do art. 9º, II e III da Lei 

8.245/91. Não bastasse, recentemente recebeu uma proposta de compra 

do ponto comercial, sendo que notificou a parte ré para exercer o seu 

direito de preferência, que por sua vez declarou verbalmente que não tem 

condições de comprar o imóvel. Mesmo tendo oportunizado o prazo de 90 

(noventa) dias para a ré desocupar o imóvel, esta apresenta resistência e 

as tentativas de acordo têm sido em vão. Assim, pugna pela a apreciação 

do pedido liminar quando a autora efetivar o depósito nos termos do inc. I, 

do art. 59, da Lei 8.245/91. Pois bem. Considerando que a parte autora 

pugnou pela análise da liminar apenas quando realizar o depósito da 

caução de 3 (três) meses de aluguel, POSTERGO o exame do pedido de 

tutela de urgência para momento posterior. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 9/07/2018, às 10h – Sala 7, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012858-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYVER WABSTER DA SILVA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012858-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAYVER WABSTER DA SILVA CORREIA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/07/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012618-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012618-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/07/2018, às 08h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012267-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DA SILVA ABUD (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012267-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES RÉU: MARIA MADALENA DA 

SILVA ABUD Cite-se e intime-se a parte requerida, via precatória, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 30/07/2018, às 08h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010209-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LEONOR COENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.J SANCHES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOAO PESSOA RODRIGUES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118758 Nr: 18222-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Açofer Indústria e 

Comércio Ltda move em desfavor de Eletro Cuiabá Com Pad e Mat Ltda.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 405885-2/2018, no valor de R$ 

6.960,97 (seis mil e novecentos e sessenta reais e noventa e sete reais).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 263404 Nr: 22128-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L BIGLIARDI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILE LOPES FURTADO E CIA LTDA, RENATO 

COURY, COURY SUPERMERCADO LTDA - EPP, CLAUDEMIRCIO CORREIA 

FERNANDES, VA SUPERMERCADO DE ALIMENTOS, R COURY & CIA LTDA 

ME, SUPERMERCADO QUALY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUISA GRABRIELA DA SILVA - OAB:20.078-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN - 

OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 O agravo de instrumento de n. 1011898-20.2017.811.0000 não foi 

conhecido (fls. 603/607), inclusive, tendo transitado em julgado, consoante 

certidão de fl. 610.

Assim, expeça-se alvará do valor bloqueado à fl. 542, em favor da parte 

exequente, observando-se os dados bancários indicados à fl. 608.

No mais, manifeste-se a parte exequente no sentido de informar se houve 

o cumprimento integral da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946931 Nr: 58530-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Alvará de liberação expedido sob n. 405888-7/2018, no valor de R$ 

10.803,15 (dez mil e oitocentos e três reais e quinze centavos).

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060890 Nr: 51417-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR OLIVEIRA, JACIRA DO NASCIMENTO MARTINS, 

JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO, FIRMINO SANTANA DA SILVA, 

DANIEL CURTI DE ALMEIDA, JOAMIL ESMAEL DO NASCIMENTO, HOZANA 

GONÇALVES DE ARRUDA SILVA, ELIZABETH BENEDITA DE MORAES, 

LAERCIO CAETANO DA SILVA, LUCIA PEDROSA DA SILVA, BENJAMIN 

PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA DOS SANTOS SILVA, DÁRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

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

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 O requerido apresenta impugnação aos honorários periciais às fls. 

366/369.

Analisando os autos, fixo os honorários periciais em R$ 19.500,00 

(dezenove mil e quinhentos reais) e determino a intimação dos requeridos 

para que efetuem o depósito no prazo de 10 (dez) dias.

Justifico a quantia fixada, porque o trabalho apresentado não é tão 

simples, pois, demonstra a especialização e a correção do profissional 

nomeado.

O perito como auxiliar da Justiça, deve ser remunerado condignamente, 

para que possa continuar a merecer a confiança do Juízo e também das 

partes.

Sobre a fixação dos honorários periciais, calha transcrever a seguinte 

lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários 

periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá 

previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova 

pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua 

confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais – 

levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão 

ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; 

discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, 

que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos – partes e 

perito.”

Com o depósito efetuado, designe-se data para início dos trabalhos 

periciais, intimando-se as partes e os assistentes técnicos, por seus 

procuradores.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917976 Nr: 42056-54.2014.811.0041

 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: WELLINGTON BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora que ora defiro, 

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.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-seIntimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 
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CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Homologo a desistência da oitiva do depoimento pessoal da requerida 

Marina Martins, bem como das testemunhas da requerida Hellen, Natasha 

de Figueiredo Ferreira Martins, Sebastião Marcos da Silva Campos, José 

Antônio Miquilini Jacomeli e Donizete Batista.

Tendo em vista a existência de outra audiência agendada para essa 

mesma data, a qual já conta com quase duas horas de atraso, permaneço 

os autos conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078870 Nr: 740-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE ZANETTI AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GASPAR - 

OAB:OAB/MT 17.226, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Homologo a desistência da oitiva do depoimento pessoal do preposto da 

requerida.

Proceda-se com a juntada do documento apresentado em audiência.

Defiro o pedido de fls.199/200, para parcelamento dos honorários 

periciais, concedendo o prazo de 10 dias para que a parte requerida 

efetue o pagamento da primeira parcela de 50%.

Com o depósito, intime-se o perito para que designe dia, hora e local, para 

inicio dos trabalhos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 441341 Nr: 17854-52.2010.811.0041

 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: JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Transitada esta em julgado 

e nada sendo requer ido,  arqu ivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012437-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RAMOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012437-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDINEIA RAMOS BORGES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VALDINEIA RAMOS 

BORGES contra ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aponta a parte autora que faz uso da Unidade Consumidora 

6/327222-6 e que em 31/10/2017 teve o fornecimento de energia 

suspenso, pois a autora confundiu-se com o pagamento das faturas: ao 

invés de efetuar o pagamento do mês 09/2017, pagou a fatura do mês 

10/2017. Diante do ocorrido, a autora quitou a fatura referente ao mês 

09/2017 logo em 01/11/2017 e entrou em contato com a reclamada para 

informar a quitação, quando foi informada que o serviço somente seria 

restabelecido após o pagamento da fatura de recuperação de consumo, 

no valor de R$4.038,58 (quatro mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos). Ocorre que a aludida fatura é objeto de reclamação junto ao 

PROCON, uma vez que desconhece qualquer irregularidade na Unidade 

Consumidora. Pretende a parte autora a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada restabeleça o fornecimento de energia na 

unidade consumidora indicada na inicial e se abstenha de realizar a 

cobrança da dívida em análise e inserir o nome da autora junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, 

identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por não ser 

permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de serviço essencial para 

ver quitados débitos pretéritos decorrentes de falha no equipamento 

medidor, havendo para tanto medidas legais que não ferem o direito do 

consumidor. O perigo de dano exsurge da possibilidade de suspender o 

serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida a efetuar um 

pagamento supostamente indevido. Na hipótese apresentada na presente 

reclamação há orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso no sentido da impossibilidade de suspensão no fornecimento do 

serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 

MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 
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autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO os pedidos liminares, determinando que a 

reclamada: a) RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/327222-6, em relação à 

recuperação de consumo não faturado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. b) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte reclamante 

nos cadastros de inadimplentes referente à recuperação do consumo, no 

valor de R$4.036,58 (quatro mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos). Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de 

outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras 

hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 10/07/2018, às 11h30 – Sala: Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se com 

urgência, servido cópia da presente como mandado, devendo ser 

distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012419-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012419-02.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA 

MARIA DE LARA PINTO RÉU: MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E 

COBRANCA EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A. Katia Maria de Lara Pinto, 

qualificados nos processo em epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de Assessoria de Crédito – MTCRED e 

Banco Pan S.A, também identificado no processo. Narra a autora que em 

março/2016 efetuou um empréstimo consignado junto à requerida MTCRED 

no valor de R$10.014,11 (dez mil e quatorze reais e onze centavos), bem 

como um saque emergencial no valor de R$1.329,60 (mil trezentos e vinte 

e nove reais e sessenta centavos), o qual foi disponibilizado em um cartão 

de crédito do segundo requerido. Conta que o valor das parcelas vem 

sendo descontado de seu benefício previdenciário normalmente conforme 

o contratado, contudo, a segunda requerida enviou seu nome ao Serasa 

referente ao saque emergencial realizado. Por esta razão, postula pela 

concessão da tutela antecipada, de modo a determinar que a Requerida 

retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente à inclusão. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos 

seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito oriundo da 

empresa “BANCO PAN S/A”, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 10 de julho de 2018, às 12h – Sala: Conciliação 07, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006075-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

M. D. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006075-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste 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. Após, colha-se parecer 

do Ministério Público. Cuiabá, 22 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FUMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000711-86.2017.8.11.0041 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, 22 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014693-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NATAL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1014693-70.2017.8.11.0041 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, 22 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021029-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAN SILVA TAVARES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021029-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste 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, 22 de maio de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006624-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA ROSA OAB - MT12544/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006624-15.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial requerida e consequentemente CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita ao exequente. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 

três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017979-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF FEGURI NETO (AUTOR)

CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017979-56.2017.8.11.0041 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, 22 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035271-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035271-54.2017.8.11.0041 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, 22 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021869-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMADOR GOMES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021869-03.2017.8.11.0041 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, 22 de maio de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022381-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022381-20.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 12403228. Anote-se no Sistema PJE o endereço correto da ré 

Cetelem. Cite-se no endereço informado. Intimem-se os Bancos Bradesco 

e BGN para se manifestar sobre a petição, que noticia o descumprimento 

da liminar (Id 11844034, 11844043), no prazo de cinco dias. Decorrido o 

prazo, façam-me os autos conclusos. Cuiabá, 18 de abril de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012623-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012623-46.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012861-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERNANDO MORAES 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012861-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo a autora relatar como ocorreu o 

acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de maio de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878413 Nr: 15747-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDO ERLES DE SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Guilherme Brito - OAB/MS 
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9.982 - OAB:, Dr. Henrique Lima - OAB/MS 9.979 - OAB:, Dr. Paulo de 

Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:, FRANCIELLI SANCHEZ 

SALAZAR - OAB:15140, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 15747-93.2014.811.0041 - Código 878413Vistos 

etc.Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por 

Iraildo Erles de Souza Lira em face de Bradesco Previdência e Seguros 

S/A e Mapfre Vida S/A.A p.199/200 foi nomeado como perito judicial o Dr. 

Flavio de Melo Ribeiro, a qual apresentou proposta de honorários de R$ 

3.000,00 (três mil reais) (p.232).Somente a ré Mapfre não concordou com 

a proposta de honorários, requerendo a sua minoração. (p. 

235/236)Intimado, o perito judicial manteve a proposta anteriormente 

apresentada. (p. 243)Os autos vieram conclusos.É o relatório. 

DecidoTrata-se de Ação de cobrança de indenização securitaria proposta 

por Iraildo Erles de Souza Lira em face de Bradesco Previdência e 

Seguros S/A e Mapfre Vida S/A.A ré Mapfre se insurgiu quanto aos 

honorários periciais.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 perfeita conclusão e entrega do laudo.Ademais, a impugnação 

apresentada pela ré 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$ 3.000,00 (três mil 

reais).Intimem-se as rés para que no prazo de 05 dias deposite os 

honorários periciais arbitrados, em sua quota parte, considerando que a 

quota parte do autor será paga ao final da ação, eis que este é 

beneficiário da justiça gratuita.Após, REQUISITE-SE o 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 

pe r i c ia i s  e  o  res tan te  com a  en t rega  do  l audo 

pericial.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 21 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.: 419650 Nr: 5866-34.2010.811.0041

 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: QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, 

QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS LTDA, QUATRO MARCOS 

LTDA, QUATRO MARCOS LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8465, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Processo nº. 5866-34.2010.811.0041 Código 419650

Vistos e etc.

O feito foi julgado improcedente a p. 777/779, tendo o Egrégio TJMT 

mantido incólume à decisão. As partes, intimadas do retorno dos autos, 

nada requereram.

Assim, ofertada à prestação jurisdicional e não havendo mais pedidos a 

serem analisados, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE estes autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 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.: 270011 Nr: 2050-49.2007.811.0041

 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): JOSE GERALDO DA ROCHA BARROS 

PALMEIRA

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

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Vistos.

O TJMT negou seguimento ao RAI 1001911-23.2018.8.11.0000, pela perda 

do objeto (p.1670/1671).

Cumpra-se integralmente a decisão de p. 1660/1663, intimando-se as 

partes do cálculo judicial de p. 1666/1667, devendo o executado efetuar o 

pagamento em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1202952 Nr: 5563-73.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE, MARIANGELA GUERRA 

CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744852 Nr: 41944-90.2011.811.0041

 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: JAQUELINE FERNANDES MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6.950/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Processo nº. 41944-90.2011.811.0041

Código 744852

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se com URGENCIA processo da meta 02/2018 - CNJ.

Cuiabá, 17 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.: 1271831 Nr: 28261-73.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 28261-73.2017.811.0041

Código 1271831

DESPACHO

Defiro o pedido postulado na p. 17.

Devolva-se a presente Carta Precatória ao Juízo de Origem.

Cuiabá, 21 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.: 1276763 Nr: 740-22.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 740-22.2018.811.0041

Código 1276763

DESPACHO

Designo a audiência para o dia 18/06/2018 às 14:30 horas, com a 

finalidade da oitiva da testemunha MARIA OZANIRA DE OLIVEIRA.

Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, a intimação para o 

comparecimento da testemunha deve ser feita pelo advogado da parte.

Oficie-se ao Juízo deprecante.

Cuiabá, 21 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.: 374450 Nr: 11187-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PEREIRA DE MATOS, MOACIR 

JOAQUIM DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA TEIXEIRA 

CONCEIÇÃO CORREA - OAB:20311/0, JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Vistos etc.

Diante da notícia de falecimeto do segundo executado, antes de analisar 

os pedidos de constrição, necessário a substituição processual pelo 

Espolio que deverá, através do inventariante, ser cientificado deste 

cumprimento de sentença.

Intime-se a exequente para as providências necessárias à sucessão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943185 Nr: 56426-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PEREIRA DE MATOS, MOACIR 

JOAQUIM DE MATOS

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

- OAB:OAB/MT 3844, RENATO PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT6.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15.046/MT

 Vistos etc.

Diante da notícia de falecimeto do segundo executado, antes de analisar 

os pedidos de constrição, necessário a substituição processual pelo 

Espolio que deverá, através do inventariante, ser cientificado deste 

cumprimento de sentença.

Intime-se a exequente para as providências necessárias à sucessão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 454136 Nr: 25770-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO ), CLAUDIO STABILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

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

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO - 

OAB:32350

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição de p. 361, 

em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1175407 Nr: 42247-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON 

VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:12.832/MT, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B/MT, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIS CARLOS 

CACERES - OAB:26.822-B/ PR, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, Richardson Juventino Gonçalves Campos - 

OAB:139.209/RJ, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770, THAÍS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente, como 

requerido. Junte-se cópia desta decisão no processo de código 

817819.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 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.: 1207211 Nr: 7504-58.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SME MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, JOCICLEY 

FERNANDES CAMARGO, JOB PAEZ DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO MONTENEGRO - 

OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Intime-se a embargada para comprovar, em quinze dias, que faz juz aos 

benefícios da justiça gratuita.
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Em igual prazo a embargada deverá regularizar a sua representação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925234 Nr: 46630-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOVIDIO NEVES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887152 Nr: 21355-72.2014.811.0041

 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: ICDS, ELIANE DE ARRUDA CABRAL

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 18/06/2018, às 

8h , a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 355, 

Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913702 Nr: 39318-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYCK DOS SANTOS PONTES

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

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

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 18/06/2018, às 

8h , a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 355, 

Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086508 Nr: 4529-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERI CAMPOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 18/06/2018, às 

8h , a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 355, 

Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 202090 Nr: 17815-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY INES CAMPOS OLAVARRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PRASSIDINA DE SOUZA PINTO, 

WELLINGTON BENEDITO DE SOUZA FERRAZ, WALLANCE AVELINO DE 

SOUZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de renovação de penhora on line, via sistema 

BACENJUD.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Assim, tendo em vista que a parte não comprovou que diligenciou no 

sentido de localizar bens do executado ou a impossibilidade de assim agir, 

e que compete às partes trazer aos autos elementos suficientes para 

prova do direito alegado, não cabendo ao magistrado ou aos servidores 

diligenciarem em favor dos envolvidos, sob pena de desrespeito aos 

princípios constitucionais da isonomia e da imparcialidade, o indeferimento 

da reiteração do pedido é medida que se impõe.

Sobre o assunto, filiei-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora on line.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006400-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (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° 1006400-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais e materiais c/ pedido liminar “inaudita altera 

pars” proposta pelo ROBERTO PIRES DE MIRANDA contra ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, já qualificadas nos 

autos. Narra a inicial que o autor é responsável pela Unidade Consumidora 

n.º 6/2115707-8, possuindo uma média de consumo mensal equivalente a 

300 KWH o que significa o valor de R$170,00 (cento e setenta reais). No 

entanto, em setembro de 2017, em razão de forte chuva, o medidor de 

energia de sua propriedade queimou, sendo que a ré efetuou a troca por 

um novo, porém, com a instalação os valores das faturas aumentaram 

significativamente (R$413,43 referente a outubro/2017, R$457,01 
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referente a novembro/2017, R$661,29 referente a dezembro/2017, 

R$792,46 referente a janeiro/2018 e R$314,28 referente a fevereiro/2018). 

Diante do aumento, o autor entrou em contato com a ré solicitando a troca 

do medidor, eis que o instalado não correspondia à tensão de energia 

utilizada na região. Solicitou também à ré a readequação dos valores das 

faturas cobradas a maior, porém, o pedido foi infrutífero, pois somente foi 

substituído o medidor. Com a troca o consumo foi normalizado. Afirma 

estar sofrendo ameaça de suspensão do fornecimento de energia para 

sua unidade consumidora, mesmo diante das solicitações efetuadas 

perante o PROCON para readequação dos valores indevidamente 

cobrados, e que seu nome foi inserido nos órgãos de restrição creditícia. 

Postula a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o 

fim de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia da Unidade Consumidora n.º 6/2115707-8, bem como para que 

exclua seu nome do cadastro restritivo de crédito. Determinada a emenda 

à inicial para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência, este 

atendeu ao chamado judicial, conforme se verifica nas petições 

constantes nos ID. 12487023 e 13292637. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda à inicial e concedo a assistência judiciária gratuita ao autor. Em 

razão da idade do autor, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária. A 

pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, as faturas nos valores de R$413,43, R$457,01, 

R$314,28, R$792,46, R$661,29, pendentes de pagamento, segundo o 

autor, não condizem com a realidade. O autor discorda das cobranças, 

uma vez que o que ocasionou o aumento foi o fato de a ré ter instalado 

medidor erroneamente na Unidade Consumidora. Ademais, verifica-se que 

após a troca do medidor, que ocorreu em março de 2018, houve a 

redução no valor cobrado pelo consumo. Ademais, verifica-se dos 

documentos que acompanham a inicial, que o autor vem sofrendo ameaça 

de corte em razão das faturas discutidas, embora tenha solicitado a 

readequação pela via administrativa (ID. 12215446, 12215951). Insta 

consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é 

considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Quanto ao pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. O documento 

constante no ID 12215705 comprova a negativação inserida no nome do 

autor. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão das cobranças impugnadas pelo 

autor (R$413,43, R$457,01, R$314,28, R$792,46, R$661,29) bem como 

que a ré se abstenha de suspender ou reestabeleça, conforme o caso, o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/2115707-8, bem como que a ré promova a exclusão do nome do autor 

nos órgãos de restrição creditícia. Intime-se a ré para cumprimento da 

liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento. Deixo de 

designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC, eis que o sistema de 

pautas compartilhadas não está funcionando. Assim, deverá a referida 

audiência ser designada pela secretaria do juízo. Intime-se a ré para 

cumprimento da liminar, bem como para comparecer à audiência e, no 

prazo legal, oferecer defesa. Cuiabá, 22 de maio de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012652-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DA SILVA FLOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação de adjudicação compulsória c/c 

pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência 

proposta por Leonice da Silva Flor contra Goldfarb PDG Incorporações 

LTDA, ambas qualificadas nos autos. A autora relata ter celebrado na data 

de 21/10/2011 contrato de compra e venda de imóvel com o réu, o qual 

está localizado no Condomínio Valência, Torre 02, apto. 35, Bairro Parque 

das Nações, em Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 116.660,99 (cento e 

dezesseis mil seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). 

Informa já ter adimplido totalmente o valor combinado, realizando a 

quitação do imóvel no ano de 2012, conforme Termo de Quitação expedido 

pela ré em 20 de julho de 2012. No entanto, a ré não efetuou a 

transferência de propriedade mediante a competente escritura definitiva 

de compra e venda. Como não conseguiu resolver amigavelmente, 

requereu o deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré 

providencie, no prazo de 15 dias, as assinaturas para transferência de 

propriedade do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, os quais não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Embora não haja demonstração de perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, infere-se dos autos a 

necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência 

desta ação, razão pela qual entendo prudente averbar a existência desta 

ação judicial na matrícula do imóvel adquirido e integralmente adimplido pela 

autora. Ademais, o documento de ID 13143463 demonstra que a ré já 

expediu autorização para o Cartório do 2º Ofício efetivar a transferência 

do bem. Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não 

terá a capacidade, por si só, de inibir a realização de negócios jurídicos, 

porém, é certo que dará a terceiros o necessário conhecimento acerca do 

litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais, inclusive o de Mato Grosso, 

conforme ementas que a seguir colaciono: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO 

DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - 

RECURSO PROVIDO - SETNENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO 

REFORMADA. É possível a averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, 

de protesto contra alienação de bens, medida que decorre do poder geral 

de cautela do juiz. (REsp n. 146.942-SP/ EREsp 440837/RS e REsp 

78.038/SE) e desse Tribunal de Justiça (Agravos números 20660/2010 e 

61.851/2008). “ (TJMT. Ap, 52385/2011, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/01/2012, Data 

da publicação no DJE 27/01/2012). Grifo nosso. Posto isto, DEFIRO O 

PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

a expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial de Cuiabá – MT, para fazer 

constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem 

da matrícula n. 95.190. Considerando a tentativa frustrada de realização 

de audiência de conciliação, bem como a falta de citação do corréu 

Ederson de Oliveira, designo audiência de conciliação para o dia 

14/08/2018 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo (art. 334 e §§ do CPC). 
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Intimem-se as partes para audiência de conciliação, nas pessoas de seus 

advogados. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018587-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

22 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012304-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO DE PINHO (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

22 de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022407-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS CAMPOS FELICIANO (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 22 

de maio de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1148239 Nr: 30895-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUDAX CEZAR 

FORTES - OAB:19089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Requerida para manifestar nos autos acerca de fls. 

149/161, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1266492 Nr: 26508-81.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ANGELO MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - OAB:4660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14566 / O, JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/O

 Vistos etc.

Observa-se à fl. 05 e fl. 38verso da presente deprecata que a testemunha 

a ser ouvida foi arrolada pela parte Requerida, que sequer foi intimada da 

designação da audiência e para intimar a testemunha.

Em assim sendo, a fim de se evitar cerceamento de defesa, redesigno a 

solenidade para o dia 17 de julho de 2018, às 14:00 horas.

Nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, caberá ao 

advogado da Requerida informar ou intimar a testemunha da audiência.

 Oficie-se o Juízo deprecado.

Intimem-se as partes via DJE.

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para se manifestar quanto a Exceção de 

pré-executividade interposto nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037961-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA ROMEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 
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procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004188-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MENDES DA SILVA (AUTOR)

MARIA MARGARIDA VIEIRA DE AMORIM (AUTOR)

GERSON DA CRUZ ARAUJO (AUTOR)

ANGELO PEDROSO DE AMORIM (AUTOR)

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR)

CARLINDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

MARINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

BALBINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

JOANA RAMOS DE ALMEIDA QUEIROZ (AUTOR)

HILARIO JOSE DE MAGALHAES (AUTOR)

IRACI BENVINDA DA COSTA (AUTOR)

EMANOEL GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

LAZARO ROQUE DE AMORIM (AUTOR)

LOURDES LARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

GILMA DA SILVA ROHDEN (AUTOR)

DIVARCI ALVES (AUTOR)

CELIA BANHOLI BATISTA (AUTOR)

BENEDITO ERASMO DE LIMA (AUTOR)

CLAUDOMIRO BATISTA (AUTOR)

LUCI COSTA DE LIMA (AUTOR)

ANICE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

JINEI FRANCISCO DE QUEIROZ (AUTOR)

CLARINDA RIBEIRO DE MORAES (AUTOR)

LEONARDO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032274-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027415-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA LUCIA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029694-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029844-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA 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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028396-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027565-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WINICIUS SALVATERRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029156-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033701-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA ARRUDA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

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, em atendimento ao despacho do ID. Nº 13261916 designo o 

dia 28/08/2018, às 08:00, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003312-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDO SOARES DE ANDRADE (AUTOR)

ROSEMERI CONSTANTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022658-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IDEAL LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO OAB - RO2006 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE RONDONIA - ASTRON 

(DEPRECADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para cumprir as 

exigências do ID. nº 13325972.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777073 Nr: 30412-85.2012.811.0041

 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: MARCOS GRANADO MARTINS, ISABEL CRISTINA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenio Alves da Conceição Filho, 

MARÍLIA SILVA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

se manifestar acerca do malote digital de fls.156, informando a este juizo 

qual cartório corresponde a circunscrição do referido imóvel a ser 

averbado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144070 Nr: 29228-55.2016.811.0041

 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: VIRGINIA AUGUSTINHA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8184-A

 Intimação das partes para manifestarem do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145503 Nr: 29866-88.2016.811.0041

 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: RODRIGO ANTUNES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação das partes para manifestarem do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 452211 Nr: 24381-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Souza, JUSSARA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para o patrono da parte requerente 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1282945 Nr: 2616-12.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELL SILVA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ALAGOAS/AL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265723 Nr: 26271-47.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAÍAS NEVES ORMOND, LAÍDES DA SILVA 

ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUNEROLI PIVA - 

OAB:101253/RS, GIOVANNA CECCONELLO - OAB:70.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167449 Nr: 38993-50.2016.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para, o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856751 Nr: 59009-30.2013.811.0041

 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: ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, LÁZARA CÉLIA LIMA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALESSANDRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES 

- OAB:16.415

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

OAB:3213, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB:214.918, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084163 Nr: 3491-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736O, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar nos autos 

acerca das fls. 128/131.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (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 03/07/2018 às 

12:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006684-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUCIO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 03/07/2018 às 

09:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029723-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DE OLIVEIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. MARQUES VIEIRA - ME (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 03/07/2018 às 

09:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023707-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BATISTA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (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 03/07/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013885-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAILCE MAISA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013885-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DAILCE 

MAISA ALVES PEREIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A W Vistos. Ab 

initio, 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. Trata-se de Pedido de Tutela de Provisória em Caráter Antecedente, 

cuja liminar restou deferida em plantão judiciário. Considerando que a 

medida requerida na exordial se trata de tutela antecipada postulada em 

caráter antecedente, a qual é disciplinada pelo artigo 303 do mesmo 

Diploma Processual, assim como que a parte requerida já restou 

devidamente intimada da liminar deferida, determino que: 1. Cientifique-se a 

parte requerida de que, havendo a interposição de recurso, deverá 

comunicar este Juízo, com o fito de evitar a estabilização da decisão, ex vi 

do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil; 2. Nos termos do § 

1º, inciso I, do artigo 303 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a petição inicial, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º); 3. No 

mesmo prazo supra, deverá a parte requerente regularizar sua 

representação processual, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 

1º, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Após a adoção pela parte 

autora das providências supra ou o transcurso do prazo para tanto, 

venham os autos conclusos para designação de audiência de conciliação 

(art. 303, § 1°, inciso II) ou extinção do processo (arts. 303, § 2º). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Maio de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 790902 Nr: 44963-70.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENDOC SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

CIEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR 

- OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, MARIA NILCE MOTA - OAB:136663/SP

 Nesta data, intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

 Intimação das Partes

 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, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. MARCELO YUJI YASHIRO , OAB/MT nº 16250, 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.: 913165 Nr: 38978-52.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO MARTINS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 19 de Junho às 08:45 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911174 Nr: 37627-44.2014.811.0041

 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: VALDENIR MACHADO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 19 de JUNHO às 08:30 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456302 Nr: 27106-79.2010.811.0041

 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: MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - 

OAB:11932/GO, JOÃO NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B, 

MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 19 de Junho às 09:00 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408337 Nr: 359-92.2010.811.0041

 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: MARIA ROSA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tokio Marine Brasil 

Seguradora, em face da decisão de fls. 209/210, a qual julgou liquidação 

de sentença.

 O Embargante, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, alega que a referida sentença possui contradição, no que tange à 

prolação de liquidação de sentença, sem condenação pretérita, bem como 

a data do Sinistro.

É o necessário. DECIDO.

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas 

no art. 1.022 do CPC.

 Assiste razão a embargante.

Com efeito, a decisão proferida em sede de embargos de declaração em 

segunda instância, atribuindo efeitos infringentes ao apelo, reformou-o, 

determinando o retorno dos autos à primeira instancia para normal 

seguimento, com a realização de perícia judicial (fls. 181).

À vista do exposto, conheço os embargos e, no mérito, dou-lhe 

provimento, o que faço para anular a decisão de liquidação de fls. 

209/210.

Segue sentença, em quatro laudas.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Maio de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408337 Nr: 359-92.2010.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (04.10.2008), 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403645 Nr: 35663-89.2009.811.0041

 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: CLEITON DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento no importe de R$ 162,00 

(cento e sessenta e dois reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(28.01.2002).”Outrossim, permanece o restante da decisão na forma em 

que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038098 Nr: 40626-33.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT

 Vistos.

Considerando que as partes insistem na produção de prova testemunhal 

(Termo de Audiência de Conciliação de fl. 114), DESIGNO o dia 31 de julho 

de 2018 às 16h30min para a inquirição da testemunhas arroladas pelas 

partes às fls. 107/108 e 109/110.

Considerando o que preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, 

deverá o(a) advogado(a) de cada parte interessada intimar a(s) 

testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade 

designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, 

conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, 

sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na realização 

da intimação, ser considerado como desistência da inquirição da(s) 

testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil).

INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo de que a 

ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em 

dispensa da produção da prova (§ 2º do art. 362 do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933459 Nr: 51154-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA ME, HENRIQUE SOTTOMAIOR 

VOLPATO, PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA, TREVO 

COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT, ALEXANDRE CESAR LUCAS - OAB:15026/MT, ARTUR 

BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:7.167/MT

 Vistos.

Realizada a tentativa de penhora online via sistema BACENJUD, não foi 

localizado nenhum valor para ser bloqueado, conforme se verifica no 

demonstrativo retro juntado aos autos.

Outrossim, ante o resultado infrutífero da diligencia junto ao sistema 

BACENJUD, procedeu-se a pesquisa de veículos terrestres em nome da 

parte executada via sistema RENAJUD, a qual restou frutífera, com a 

localização de 05 (cinco) veículos em nome da parte devedora.

Extrai-se dos extratos dos veículos encontrados em nome da parte 

executada que os mesmos estão gravados com alienação fiduciária e 

possuem várias restrições judiciais incluídas por diversos Juízos.

Desse modo, INTIME-SE o exequente para que se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados pelo sistema RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso de manifestação negativa, deverá o exequente se manifestar, no 

mesmo prazo, requererendo o que entender de direito, devendo indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte devodara, ficando ciente 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.

Cuiabá/MT, 18 de Maio de 2018.
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078128 Nr: 308-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090911 Nr: 6534-92.2016.811.0041

 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: INAYHAN SOBRINHO DA COSTA

 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:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1118781 Nr: 18237-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERNANDES

 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:5736/O

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120775 Nr: 19107-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ROBERTO DA SILVA JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173523 Nr: 41524-12.2016.811.0041

 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: LUIS GOMES DE ASSIS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173064 Nr: 41343-11.2016.811.0041

 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: ADILSON SCHUSTER

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

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

LIMA - OAB:19919O/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

18/06/2018 o antendimento será realizado por ordem de chegada das 

08:00 às 10:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. Roberto 

Azevedo, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, Nº 827, Bairro 

Popular, Cuiabá-MT, Galeria 24 de Outubro, Sala 8, Telefone: (65) 

2127-8022 / (65) 9 9631-9747, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943558 Nr: 56624-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIMIR FERRONATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDÃO DA SILVA - 

OAB:18.546/o, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e 
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seis 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 (30.11.2009), 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 10% (dez 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, 17 de Maio de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808007 Nr: 14468-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS ROGÉRIO 

TICIANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS 

FERRETI - OAB:15.903-MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 103.

Expeça-se novo alvará judicial e, em seguida, retornem os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153124 Nr: 33123-24.2016.811.0041

 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: IMPÉRIO MATERIAIS PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA 

LTDA, MAURO MAGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO BRANCO GRIL RESTAURANTE EIRELI, 

DEIVID BENJAMIM GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Trata-se de ação monitória na qual os requeridos, citados na forma do art. 

700, § 7º, do Código de Processo Civil (mandado), deixaram transcorrer in 

albis o prazo assinalado (fl. 40).

É o breve relato.

DECIDO.

Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, da Lei Adjetiva Civil, fica constituído o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte devedora por carta com aviso de 

recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, do CPC), para pagar o débito (fl. 

43/44), no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houverem, consignando que 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 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, 

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.

CADASTRE-SE no sistema os procuradores constituídos pela requerida 

Bufalo Branco Gril às fls. 45/48.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759496 Nr: 11807-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DE SOUZA LEITE E NETO, CECILIA PINTO 

SOARES, JAIME PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL KEMPNER, GERALDO DE 

ARAUJO, JOSE ANTONIO DE ALMEIDA, LAERCIO ALVES DE ARAUJO, 

MARIA DO CARMO SOARES MIRANDA, NELSA FERREIRA FONSECA, 

ALEX DE MELO VALADAO, MAURO MELO VALADAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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 BRADESCO 

S/A, portador do CNPJ nº 60.746.948/0001-12, sobre o valor total de R$ 

111.816,80 (cento e onze mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162262 Nr: 36855-13.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALEXANDER NEO DE CARVALHO, 

ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - 

OAB:3050/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte embargada para que, em 05 (cinco) dias, querendo, se manifeste 

acerca do embargos de declaração opostos às fls. 116/132-verso, assim 

como a caução ofertada às fls. 161/179.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 438042 Nr: 15689-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de na qual as partes efetuaram acordo quanto ao cumprimento 

da obrigação (fls. 102/105).

 Em que pese o acordo firmando não tenha sido homologado por este 

Juízo, ante a presença de irregularidade na representação, a parte 

exequente noticiou, às fls. 275/276, o integral cumprimento da avença pela 

parte executada.

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.

 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.: 1120216 Nr: 18852-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI, ALCIDES STOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HODAILZA DA GUIA PRADO QUERUBINO, 

ANTONIO QUERUBINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução Contra Devedor Solvente ajuizada por 

Condomínio Residencial Rubi em desfavor de Hodailza da Guia Prado 

Querubino e Antônio Querubino Neto.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente, por meio da 

petição fl. 41, apresentou pedido de desistência da demanda.

É o breve relato.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada não apresentou contestação, é 

cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 

4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do supracitado Diploma Processual.

Deixo de fixar honorários advocatícios porque o pedido de desistência foi 

apresentado antes do ingresso do advogado da parte requerida nos 

autos.

Com fulcro no art. 90, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 141729 Nr: 26199-51.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILDO BORGES CARRIJO - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, a parte executada não foi localizada 

para citação (fl. 108).

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a citação da executada (art. 240, § 2.º c/c art. 771, ambos 

do CPC).

Não atendida a determinação judicial no prazo supra, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para dar adequado impulso ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014282-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ASSUNCAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1014282-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

RENEY ASSUNCAO DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Em seguida, considerando a 

concordância da parte credora com o valor depositado voluntariamente 

pela devedora, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente (id:1297677), na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo e determino o ARQUIVAMENTO com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012242-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE CORTEZ NETO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012242-72.2017.8.11.0041 AUTOR: BALBINO 

JOSE CORTEZ NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 22 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: 1004356-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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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)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1004356-22.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LUCIANO MIRANDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

(id:12153370), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 07 de maio de 2018. 

Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003838-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DIAS PIAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003838-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LOURDES DIAS PIAU REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 22 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013687-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013687-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE PEDRO 

MIRANDA DA COSTA REQUERIDO GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta 

por PEDRO MIRANDA DA COSTA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO 

EM SAÚDE (GEAP- FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL). A parte autora 

narra que é idoso, tendo 82 anos, segurado do plano de saúde da 

requerida, estando adimplente com os pagamentos. Explana que conforme 

prescrição médica está em estágio avançado de Alzheimer - fase grave, e 

deve ter uma dieta enteral home care em sua residência. Aduz que, 

solicitado a cobertura ao plano de saúde, houve a negativa sob o 

argumento que não está previsto na norma técnica do programa o 

fornecimento de Nutrição Enteral no domicilio, uma vez que referido 

procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória estabelecida pela 

Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Pugna pelo deferimento 

da antecipação da tutela para determinar que a requerida efetue a 

cobertura imediata do procedimento de home care dieta enteral necessário 

para o seu tratamento. 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. O autor 

colacionou aos autos faturas referentes ao plano de saúde, 

demonstrando a relação contratual entre as partes, bem como a 

regularidade no pagamento (ID 13289917 a 13289901). Além disso, consta 

nos autos a prescrição do tratamento pelo médico (ID 13289894) e a 

negativa de cobertura pelo plano de saúde (ID 13286891). In casu, 

conforme narrado na exordial a negativa do fornecimento do tratamento de 

home care dieta enteral teve como fundamento o procedimento não estar 

entre os obrigatórios regulamentados pela ANS (ID 13286891). Contudo, a 

negativa por parte da seguradora é abusiva e, consequentemente, ilegal. 

Nesse sentido: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E MEDICAMENTOS 

PARA TRATAMENTO DA PACIENTE PORTADORA DE MAL DE PARKINSON 

E SÍNDROME DEMENCIAL GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA 

OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 

ROL FORNECIDO PELA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469 DO STJ. 

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E 

MATERIAIS PARA USO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível 

interposta pela empresa Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica 

Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais, proposta 

por Luiz Moreira Martins em desfavor da apelante. 2. Extrai-se do exame 

dos autos que a recorrida possui 87 (oitenta e sete anos) anos de idade, é 

usuária da UNIMED, portadora da doença de Parkinson com Síndrome 

Mental Grave, em estágio avançado, encontrando-se acamada, 

dependendo totalmente do cuidado de terceiro, alimentando-se por meio 

gástrico, diariamente e por tempo integral, necessitando, para melhoria da 

sua qualidade de vida, do fornecimento de medicamentos e materiais para 

uso domiciliar. 3. Não se pode negar ao usuário do plano de saúde a 

assistência que ele necessita, incluindo-se o fornecimento de alimentação 

enteral e medicamentos adequados, conforme prescrição médica. 4. A 

lista de procedimentos obrigatórios fornecida pela ANS é meramente 

exemplificativa, de modo que o tratamento prescrito pelo médico como 

imprescindível à melhora do quadro de saúde do paciente não pode ser 

obstado sob o fundamento de ausência da terapêutica recomendada no 

referido rol. 5. Por oportuno, consigne-se que, a teor da Súmula 469 do 

Superior Tribunal de Justiça, aos contratos de saúde se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto, as suas cláusulas devem ser 

interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. 6. Dessa forma, a 

decisão hostilizada não merece reproche e deve ser mantida em todos os 

seus termos. 7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 

ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida a Apelação Cível nº 

0183424-49.2013.8.06.0001, em que figuram como apte: Unimed Fortaleza 

Sociedade Cooperativa Médica Ltda., e apda: Valdivia Ramos Barbosa, 

acorda a Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso 

para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE 

01834244920138060001 CE 0183424-49.2013.8.06.0001, Relator: MARIA 

VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 11/04/2018, 3ª Câmara 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2018). O perigo de dano 

consiste no fato de o autor ser idoso, estando atualmente com 82 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 que poderá cobrar 

posteriormente os valores gastos em caso de improcedência da ação. 

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 EFETUE A COBERTURA imediata do 
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procedimento de home care dieta enteral necessário ao seu tratamento, no 

prazo de 24 horas. Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Intime-se o 

requerente para regularizar a representação processual no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que sendo o mandante analfabeto, o instrumento 

deve ser público ou, sendo particular, assinada a rogo e subscrita por 

duas testemunhas, o que não ocorrera na hipótese dos autos. 

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, 

às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

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. Cumpra-se em regime de Plantão. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 21 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73012 Nr: 9713-78.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MÚLTIPLA JOÃO DE BARRO 

LTDA, LUCIO MARCOS VACARI NOGUEIRA, ADEILDES PEREIRA BASTOS, 

DENISE ZANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIO MARCOS VACARI NOGUEIRA, 

atualmente em local incerto e não sabido DENISE ZANOTO, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ADEILDES PEREIRA BASTOS. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c 

Indenização por danos morais cujo objeto é um contrato de participação 

como Cooperado da Cooperativa Multipla João de Barro Ltda - Mastercoop.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital das 

requeridas LUCIO MARCOS VACARI NOGUEIRA, DENISE ZANOTO e 

ADEILDES PEREIRA BASTOS. Transcorrido in albis o prazo da citação sem 

a parte demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio 

do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta 

Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da parte 

requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do 

CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para 

que, no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.Após, 

INTIME-SE a parte requerente para impugnação.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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933971 Nr: 51427-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STÁBILE PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVEIRA - 

OAB:118.942 OAB/RJ

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

tomar conhecimento do oficio de fls., 167 , qual foi designado audiência 

para o dia 06/06/2018 as 11:h na Comara do Rio de Janeiro.(fls.167).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015371 Nr: 29863-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE SANTANA, TAXI 

LOTAÇÃO ESTRELA AZUL LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, VIVALDO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

dos endereços localizados em fls. 181/184, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 11923 Nr: 1447-69.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE FRUTURAS GOIÁS, ALEXANDRE 

CÉLIO OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA MONALIZA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:3960/MT, ROSANA DE BARROS B. P. ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT
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 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 180 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1077161 Nr: 58671-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado fls. 181/212, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 29485-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, LAUDEMIO DA COSTA, MÁRCIA ARAÚJO DANTAS, RONALDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAMILO - 

OAB:48111, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, GUSTAVO LEONEL 

CELLI - OAB:38.615/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para manifestar sobre 

as respostas de ofício, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096295 Nr: 8969-39.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO BONAVITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando o “Calendário 2017” elaborado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital para abranger os processos em trâmite nas Varas 

Cíveis desta Comarca, encaminhado para este juízo por meio do Oficio n° 

319/2016, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 11/04/2017, 

às 10h00min, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

No mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente 

proferida nos autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096295 Nr: 8969-39.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO BONAVITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação de tutela para determinar a suspensão da 

exigibilidade das duplicatas emitidas em relação às parcelas 2 e 3 do 

contrato.Quanto ao pedido para a retirada das estruturas e equipamentos 

da portaria do prédio, não vislumbro, por hora, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil ao processo, motivo pelo qual POSTERGO a apreciação 

da medida, nesse interim, para depois da oitiva da parte contrária.Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia _____/______/_________, nos termos do artigo 334 do 

CPC.Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º).CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias.Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 

344).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096295 Nr: 8969-39.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO BONAVITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Dia 01/06/2016 às 16h00min

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394221 Nr: 29900-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO PASINATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE CASTRO NETO, LUCIANO 

BORTOLUZZO, METRO 3 COSNTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAUJO - OAB:2.459/MT, ANTONIO SOARES MONTEIRO - 

OAB:62830/SP, JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:1059/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETE 

AUGUSTA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

29900-10.2009.811.0041, Protocolo 394221, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 266157 Nr: 23909-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO CARNEIRO MONTEIRO BARROS, 

CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS, IVETE FERNANDES 

PEREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JUNQUEIRA FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO - 

OAB:109393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 246731 Nr: 14409-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN, TALITAH 

REGINA DE MELO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DA SILVA GARROTE - 

OAB:6421/DF, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:5.958 / MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para indicar o endereço 

completo do imóvel a ser avaliado, possibilitando a expedição de Carta 

Precatória, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736022 Nr: 32418-02.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS - ME, 

MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS, HIPER CUIABANO 

SUPERMERCADO LTDA, HELTON LINO BELETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027945-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006455-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MINORU TSUZUKI (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003309-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAMUEL DOMINGUES MARIANO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Visto. Intime-se a parte autora para proceder a 

regularização processual referente à qualificação do representado na 

procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013890-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE BOHRER DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN GUSTAVO DE MORAES TEIXEIRA OAB - MT21002/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando que petição inicial está incompleta e que os 

documentos estão, na maioria, ilegíveis, intime-se a parte autora para 

apresentá-los novamente, de forma classificada e nomeada, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013931-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ANTERO CORREA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Para melhor análise do pedido de tutela de urgência, intime-se a 

parte autora para apresentar extrato e faturas anteriores, que entende 

refletir o seu real consumo, para possibilitar as comparações das 

cobranças feitas pela parte ré, no prazo de quinze dias, sob pena de 

possível indeferimento do pedido urgente. Na oportunidade, deverá a parte 

autora, 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, bem como juntar 

instrumento de procuração, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033643-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (DEPRECADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 59 de 414



 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022491-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RA INCORPORACOES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON VINICIUS AGUIAR OAB - SC27135 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS GLERIAN (DEPRECADO)

 

Certifico que o comprovante apresentado pela parte autora não 

corresponde ao pagamento de diligência do Oficial de justiça. Assim, pela 

derradeira vez, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) 

de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo 

que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá 

ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias 

Online”.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011773-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LARA SILVA (REQUERIDO)

XISMARA DOMINGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009214-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1009214-96.2017.8.11.0041 Visto. Considerando que os 

embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à ação de 

execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, exclua-se destes autos 

os Embargos à Execução de Id 9941199. No mais, intime-se o executado, 

por meio de seu advogado, desta decisão para querendo proceder a 

distribuição, da peça excluída, por dependência nos termos do artigo 

supracitado. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008598-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA GONCALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008598-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISAURA GONCALVES REZENDE REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para se manifestarem 

sobre o laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de 

Conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 11 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079203 Nr: 1000-70.2016.811.0041

 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: FLAVIO LIMA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENINE VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 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 do 

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.

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.79/86, mantendo intacta a sentença de fls. 76/77.

No mais, intime-se o requerido para assinar o recurso de apelação de fls. 

87/99, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intime-se o apelado para apresentar resposta ao Recurso de 

Apelação de fls.87/, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159030 Nr: 35521-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PROJETO MT. INCORPORAÇOES 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 
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11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Vistos.

 Diante da ordem proferida nos autos do Recurso Especial número 

1.614.721/DF (2016/0187952-6), de relatoria do Ministro Luiz Felipe 

Salomão, certifique-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

controvérsia repetitiva: da possibilidade ou não de inversão, em desfavor 

da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento em virtude 

de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de 

promessa de compra e venda.

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar 

prosseguimento ao feito após a solução da Corte Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053173 Nr: 47996-63.2015.811.0041

 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: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PONCE DA CRUZ 

MACHADO FLEURY - OAB:176883, LEONARDO HONORATO DA SILVA - 

OAB:104.476/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Visto.

Intimem-se as partes para que ratifiquem o acordo formulado (fl. 104), no 

prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 286483 Nr: 8237-73.2007.811.0041

 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: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO EVANGELISTA PREZOTTO, 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15433, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:7.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/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.: 932796 Nr: 50829-88.2014.811.0041

 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: EDILSON TEODORO MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031552 Nr: 37544-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A - TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 [...]. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial Juliana Rondon em desfavor de Vivo S.A 

(Telefônica Brasil S.A) para determinar a requerida a restabelecer ou 

efetivar o ajuste do serviço de internet e da linha telefonia n. (65) 

9815-8497 contratado pela autora, consequentemente confirmo a liminar 

deferida às fls. 15/16.E diante da sucumbência recíproca, condeno as 

partes igualmente ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 86 c/c 85, § 2º, 

ambos do NCPC, contudo, a parte que cabe a autora fica com a 

exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do art. 12, da Lei 1.060/50.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de maio de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737819 Nr: 34340-78.2011.811.0041

 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: MARCOS DA SILVA NELSON

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento 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.: 1009809 Nr: 27491-51.2015.811.0041

 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: EFIGÊNCIO PINTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA PANTANAL 4X4, MAURICIO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472

 Vistos.pela parte requerida (fl. 101): oitiva de testemunhas, Diego Luiz 

Lima Barão, Sandro Aquino da Costa e Osnir Divino Ferreira Silva, 

arroladas às fls. 101/102. O Advogado da Ré deverá intimar a testemunha 

por ele arroladas do dia, hora e local da realização da audiência, mediante 

carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §§ 1º e 2º do NCPC). DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 / 07 / 2018 às 14 : 00 horas. Defiro o pedido de fl. 101, 

oficie-se ao Detran – MT solicitando cópia do processo n.º 

00225865/2014.Com a resposta do ofício intimem-se as partes para se 

manifestarem em 5 (cinco) dias. No mais, indefiro pedido de prova pericial 

postulada pelo autor (fl. 160/162) considerando que trata-se de 

procedimento sumário e o pedido de produção de prova pericial deveria ter 

sido postulado no momento da interposição da inicial, nos termos do art. 

276 do CPC/73.Do mesmo modo, indefiro a produção de prova pericial, 
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postulada pela requerida (fl. 101) vez que não houve a apresentação dos 

quesitos nos termos dos arts. 276 e 278 do CPC/73.Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010771-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIAS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto e na 

dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora determinado por este 

juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF e 

art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimado para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, o autor limitou-se a argumentar acerca da 

impossibilidade de pagamento das custas, sem qualquer comprovação 

para tanto, além disso, o valor da causa não é alto. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012481-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ELIAS MELCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA OAB - MT0015546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR AGOSTINHO PIRAN (REQUERIDO)

MARGARIDA KRAFT VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Josué Elias Melchert, em desfavor de Margarida Kraft Vieira e Valdir 

Agostinho Piran, aduzindo que possui crédito para receber da ré 

Margarida, em decorrência de comissão pela intermediação de compra e 

venda da Fazenda Nascente do Jauru, localizada no município de Tangará 

da Serra/MT, sem sucesso até o momento. Narra que teve conhecimento 

que o réu Valdir deve para a ré Margarida, referente à compra da empresa 

Agropecuária Balneário Ltda. e outras negociações, inclusive uma nota 

promissória, vencida em 1º.04.2018, e para garantir futura efetividade da 

demanda, requer a concessão da tutela de urgência para determinar o 

sobrestamento de qualquer pagamento do réu Valdir para a ré Margarida, 

e esta se abstenha de realizar qualquer medida de cobrança 

judicial/extrajudicial, protesto, etc. Foi determinada a oitiva da parte 

contrária (Id. 13194950), e o réu Valdir se manifesta afirmando que não se 

opõe ao pedido urgente, até porque precisa saber quem é o real credor 

(Id. 13229095). Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que o autor realmente firmou contrato com a ré Margarida, no 

qual restou pactuado que ele receberia 04 apartamentos no residencial 

Morretes II, em Ipanema/SC, como forma de pagamento pela comissão da 

venda da Fazenda Nascente do Jauru, em Tangará da Serra/MT (Id. 

12502159), e pelos diversos documentos colacionados no processo, bem 

como pela afirmação do réu Valdir, este realmente possui valores a serem 

repassados para a ré Margarida. Além disso, é notório o perigo de dano, 

vez que se o réu Valdir efetuar o pagamento para a ré Margarida, 

dificilmente o autor poderá receber o seu crédito, até porque se trata de 

considerável quantia. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa 

lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, 

por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio 

de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, entendo 
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que o sobrestamento deve ser apenas sobre o valor buscado nesta 

demanda, não podendo prejudicar a quantia remanescente da dívida entre 

Valdir e Margarida. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar o 

sobrestamento de qualquer pagamento do réu Valdir para a ré Margarida, 

referente à compra da empresa Agropecuária Balneário Ltda. e outras 

negociações, inclusive uma nota promissória, vencida em 1º.04.2018, até 

o valor do crédito buscado nesta demanda, e a ré Margarida se abstenha 

de realizar qualquer medida de cobrança judicial/extrajudicial, protesto, 

etc. contra o réu Valdir. Após, aguarde-se a realização da audiência 

designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023897-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Chamo o feito à ordem. Observa-se que se trata-se de Ação de 

Execução, fundada em Cédula de Crédito. Sabe-se que após 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 dívida. O artigo 1º, inciso I e § 1º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: 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 polo 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. Sem destaque no original. Além disso, figura no 

polo ativo da demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do 

Banco Central. Assim, remeta-se para distribuição a uma dessas Varas 

competentes para apreciar o feito. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132247 Nr: 23986-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUDNER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Glaudner Benedito Figueiredo de Pinho em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Em atenção ao disposto ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a 

existência de prescrição para cobrança do sinistro.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159036 Nr: 35526-63.2016.811.0041

 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: JONES SEBASTIÃO ROSA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jones Sebastião 

Rosa da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

incapacidade média em membro inferior e, incapacidade residual em 

estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(19/06/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131749 Nr: 23770-57.2016.811.0041

 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: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP - BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT, GUILHERME LIBERATTI - OAB:16.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 67/68 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 68), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999543 Nr: 23252-04.2015.811.0041

 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: PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Pascoal Sidnei 

Mariano Martinez Junior em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 337.50 

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em dedo indicador 

direito e membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(05/05/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095969 Nr: 8820-43.2016.811.0041

 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: WISLENY PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. José João Vitalino Coelho - 

OAB/MT 18.440 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Wisleny Pereira da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente e ombro 

esquerdo e lesão neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro 

(14/07/2012) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; c) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076642 Nr: 58361-79.2015.811.0041

 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: NURCILENE PEREIRA SARDINHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos, etc.

Determino que se intime a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

junto aos autos o termo de sessão de conciliação, bem como o referido 

laudo pericial, do qual manifestar concordância às fls. 98.

Após, decorrido o prazo da manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995621 Nr: 21267-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON ANTONIO DOS SANTOS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 143 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986140 Nr: 16743-57.2015.811.0041

 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: JOAO PAULO LEODORO ROSA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 121, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Cáceres/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962879 Nr: 6048-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE APARECIDA BORGES DE 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 87, requerendo o que entender de direito.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006270 Nr: 26028-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRÉ 

MOLDADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA TIEMI IWASHITA 

SALGUEIRO - OAB:13.288.B, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 57, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059958 Nr: 51051-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA NORBERTO NUNES DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 73, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982079 Nr: 14999-27.2015.811.0041

 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: NUNES E SAWAYA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA DAISY GIL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GUILHERME MACHADO 

NUNES - OAB:162.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 149, nos termos do art. 437, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067245 Nr: 54174-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍGIA MÁRCIA DA SILVA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÁCO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte requerida às fls. 252 e NOMEIO o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realizar a perícia técnica 

necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de 

compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como 

autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998005 Nr: 22606-91.2015.811.0041

 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: GERALDO GOMES ROSA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, 

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MIRANDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 v

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 113/114 e determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149893 Nr: 31657-92.2016.811.0041

 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: LUCIO CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONEY ARAÚJO VIEGAS - 

OAB:2684/MT

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

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

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 124, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Comarca de Araputanga/MT, para que seja intimada a 

parte autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044603 Nr: 43717-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação de fls. 53/74, bem como acostar aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997086 Nr: 22245-74.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE SOUZA DE MENEZES, ANANIAS JOSE 

DIAS, CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES, ELIETE DA SILVA, CESARIO 

MATIAS DE LARA, ELIFAZ ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSÉ OLEGÁRIO 

RAMOS, MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA FERREIRA, 

ELISABETE ROGERIO, LAZARO BIRAJARA PRUDENCIO DA SILVA, JOÃO 

SEBASTIÃO DA SILVA, MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, MARIA ZENILDA 

BARBOSA, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, ZULMEIRE DE ASSIS ROMAN, 

HILTON NUNES, WILKER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, 

ESPÓLIO DE JOÃO ANASTÁCIO DA COSTA MONTEIRO, ENEVAIR MARIA 

LEÔNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 385 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004416 Nr: 25294-26.2015.811.0041

 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: FABRICIO RIBEIRO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Celso de Faria Monteiro - 

OAB/MT 17.298 - OAB:, Dr.ª Selma Fernandes Cunha - OAB/MT 

15.600 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o requerimento das requeridas às fls. 213/215, defiro o 

pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como 

autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982955 Nr: 15348-30.2015.811.0041

 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: GABRIEL MELO DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 202.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da 

petição de fls. 246/249, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

anuência ou concordância tácita.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048449 Nr: 45709-30.2015.811.0041

 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: GEISON DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 66 de 414



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969981 Nr: 9337-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SONILDA GERMANO NETO DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107348 Nr: 13539-68.2016.811.0041

 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: ANA LUCIA XAVIER FERREIRA

 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 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082240 Nr: 2623-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SOUZA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993708 Nr: 20316-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GARABIBI DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 229vº), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084359 Nr: 3569-44.2016.811.0041

 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: EDMILSON GOMES REIS

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968268 Nr: 8406-79.2015.811.0041

 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: THAIS FERREIRA DE JESUS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Ferreira de Jesus dos 

Reis - OAB:15066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 127/134, informar a 

discordância acerca da decisão que afastou a alegação de ausência de 

contestação.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão de fls. 125/126.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120975 Nr: 19221-04.2016.811.0041

 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: WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 143, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036371 Nr: 39775-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TENORIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

SHINERAY DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de moraes dourado 

neto - OAB:23.255- OAB/PE

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação de fls. 79/84.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065805 Nr: 53578-44.2015.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVARE CONDOMÍNIO CLUB, THIAGO ROSSETO 

SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

MÁRCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MÁRCIA ADRIANA MESQUITA SANTOS, 

EMIKA ADMINISTRADORA E ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843, AMAURI LEITE PAREDES - OAB:OAB/MT 13.474, FABIO 

SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, JEAN MARTINS PEREIRA - 

OAB:8.277/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de fls. 115/127 e 129/136.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143888 Nr: 29098-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094953 Nr: 8355-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE CARVALHO, IVANIR ACOSTA CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o termo de inventariante, para a comprovação de representação do 

espólio, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982908 Nr: 15305-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença, acostada às fls. 

231/233, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036284 Nr: 39745-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALMEIDA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Vistos, etc.

O autor peticionou às fls. 130 pugnando pela expedição de certidão de 

crédito para habilitação perante o juízo da recuperação judicial.

Importante mencionar que o pedido de expedição de certidão deve ser 

realizado diretamente na Secretaria do juízo.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 127/129 e, 

após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113234 Nr: 15999-28.2016.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 68 de 414



 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 67/68 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 69/72), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995494 Nr: 21211-64.2015.811.0041

 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: ROSANGELA SEIKO SEO YAMADA, BARBOSA E 

RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR REWAY, MARCIA DA SILVA PIRES, 

WAGNER REWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982982 Nr: 15374-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDO SANTOS NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 174, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956790 Nr: 3464-04.2015.811.0041

 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: ANDERSON DE OLIVEIRA MIGUEL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 110, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000379 Nr: 23643-56.2015.811.0041

 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: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARANHÃO CONSTRUÇÕES CIVIS, 

FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIN BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 56/58 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 70), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968317 Nr: 8430-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 113, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976421 Nr: 12354-29.2015.811.0041

 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: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
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DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA MARIA HEINZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo sergio - OAB:, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 60 e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 63), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1298161 Nr: 7950-27.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBA TECNOLOGIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752767 Nr: 4633-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIVAN BOSCO DA SILVA, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Aparecida da Silva - 

OAB:, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA COSTA MARQUES - 

OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 209/226, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972624 Nr: 10554-63.2015.811.0041

 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: DOUGLAS PEREIRA GONÇALVES DE ARAUJO

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do laudo juntado às fls. 76/83, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089793 Nr: 6089-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls.133/135, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957153 Nr: 3639-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA MARCIA POMPEO DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 231.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 170), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976813 Nr: 12574-27.2015.811.0041

 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: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA DE MELO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pedro Ovelar - OAB/MT 

6.270 - OAB:, Dr.ª Lívia Comar da Silva - OAB:OAB/MT 7.650-B

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 190/195, pleitear o 

ajustamento da decisão de saneamento do processo, conforme art. 357, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida, entendo que 

os mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida pelo juízo.

É importante ressaltar que o inconformado com as decisões proferidas 

deve se utilizar dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena 

de não o fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de fls. 190/.

Aguarde-se a realização da audiência designada;

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121890 Nr: 19621-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES RODRIGUES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 182, verifica-se que 

o autor encontra-se cumprindo pena no Presídio do Pascoal Ramos, nesta 

Capital.

Assim, determino que a senhora Gestora que se intime o perito Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe interesse em realizar a perícia no local onde o autor encontra-se 

recluso.

Com a resposta, oficie-se ao Diretor do Presídio do Pascoal Ramos, para 

que disponibilize, data e hora em que possa ser realizada a perícia médica 

no autor Rafael Soares Rodrigues.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979905 Nr: 14060-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM, JANETE MARQUES 

ROSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MARQUES ROSA DUARTE, JOSE 

GILBERTO MEDINA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, PHELLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Gilberto 

Medida Dalbem em face de Janete Marques Rosa Duarte com pedido de 

antecipação de tutela para que a requerida entregue os móveis e demais 

pertences do requerente sob pena de imposição de multa diária.

A teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e 

devem ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões 

conflitantes, uma vez que há uma evidente relação de prejudicialidade 

entre as ações.

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação ordinária em tramite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá (Ação nº 

845162), por ser aquele juízo prevento, a fim de evitar decisões 

conflitantes, DETERMINO a imediata remessa destes autos àquela Vara 

para prosseguimento, 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.: 1081006 Nr: 2030-43.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 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 fls. 83 juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994456 Nr: 20781-15.2015.811.0041

 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: GEISA MARJORIE CABRAL DA SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000751 Nr: 23773-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994704 Nr: 20887-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-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, 21 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes- Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1069019 Nr: 54974-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980826 Nr: 14475-30.2015.811.0041

 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: LEONICE DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1130179 Nr: 23067-29.2016.811.0041

 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: JANETE IZIDÓRIO DA SILVA ALVES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.194-A/MT

 Certifico que neste ato, procedi à inclusão do patrono da parte requerida, 

FERNANDO CESAR ZANDONADI – OAB/MT n° 5736/O, razão pela qual 

encaminho a republicação para o intimar nos termos da decisão, fls.154 , 

abaixo transcrita:

"Vistos, etc.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que fora juntado 02 

(duas) contestações e documentos, uma às fls. 40/57 e outra às fls. 

58/135.

Assim, determino que intime os subscritores das referidas contestações, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize a situação processual, 

manifestando o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004248 Nr: 25258-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Roberto da 

Conceição, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do tornozelo 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (01/04/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071444 Nr: 56022-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIO DE JESUS GAETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES - OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322

 Vistos, etc.

Considerando a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo e 

a manifestação da parte autora às fls. 1041/1042, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/08/2018, às 16:30 horas.

 Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110110 Nr: 14712-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VASCONCELOS, MARCIA ARAUJO 

DANTAS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As partes formularam acordo conforme fls. 113/114, requerendo a 

homologação do mesmo.
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Ocorre que a requerida não possui capacidade postulatória e tampouco se 

encontra representada nos autos.

Assim, antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 

113/114, intimem-se as partes a fim de regularizar a representação 

processual da requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

desconsideração do acordo firmado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136016 Nr: 25571-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, CLEIDE ANTERES LIMA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA BENEDITA FERREIRA DA SILVA, 

LINDINALVA MARQUES GUINÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS - OAB:, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE - OAB:, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem proposta por 

Cleide Imóveis Ltda. – ME em face de Fátima Benedita Ferreira da Silva e 

Lindinalva Marques Guiné.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 16/08/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, 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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136279 Nr: 25734-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CALÇA, MARIA APARECIDA S. 

SILVA, MARCELO AUGUSTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, Dr. Alexandre Gil Lopes - OAB/MT 6.771 - OAB:, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que as parcelas do acordo 

já foram pagas no ano de 2017.

Intimem-se a parte reconvinte para comprovar o recolhimento das custas 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Torno sem efeito a certidão de fls. 238, uma vez que o acordo acostado 

não se refere a estes autos e somente foi juntado para comprovação das 

condições financeiras do reconvinte.

Decorrido o prazo para o recolhimento das custas, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1035104 Nr: 39143-65.2015.811.0041

 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: HELCIAS SERGIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT, NATALIA BISELLI CORDEIRO - OAB:19262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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, 22 de maio de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093106 Nr: 7530-90.2016.811.0041

 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): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Diante da petição e documentos apresentados pela parte Executada (fls. 

119/136), impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Exequente 

para, no prazo de quinze dias, manifestar nos autos, pleiteando o que 

entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1074456 Nr: 57315-55.2015.811.0041

 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: FLAUDEMIR GONÇALVES DA SILVA MEDEIROS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico e dou fé que a parte Requerente, mesmo devidamente intimada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação pessoal da parte Requerente para, no prazo de 

cinco dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008821-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008821-40.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE MANOEL DEMETRIO 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Em primeiro lugar, com relação 

ao pleito de justiça gratuita, tendo-se em vista o valor das parcelas 

contratadas é evidente que a situação de hipossuficiência do autor é 

momentânea. Contudo, com fulcro no princípio garantidor do acesso à 

justiça que está consagrado na Constituição de 1988, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV e, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil, 

CONCEDO o pagamento das custas de distribuição ao final, não sendo o 

caso de isenção dos demais emolumentos, senão vejamos: “EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

PARA DEFERIR PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS 

AO FINAL FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO QUANTO À TESE DE QUE A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA 

PESSOA JURÍDICA DEVE SER PROVADA EXCLUSIVAMENTE PELA 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, CONTÁBEIS E BANCÁRIOS 

– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO 

ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. “Há possibilidade de pagamento das custas ao final do 

processo, tendo em conta de não se tratar de exoneração, mas, tão 

somente, de retardar o recolhimento, quando demonstrada a necessidade 

provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário” (TJMT – 5ª 

Câm. Cível – RAI 140094/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017). 2. “Não se vislumbrando no 

acórdão o vício que lhe foi atribuído pela embargante (...) impõe-se a 

rejeição dos embargos declaratórios, que não se prestam, conforme 

tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão da matéria decidida” 

(TJMT – 1ª Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 31/08/2010). 3. 

A exigência do prequestionamento da matéria para a viabilização do 

manejo de recursos especial e extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais 

indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao 

proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito 

exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a 

interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não 

comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento 

dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. (ED 

156084/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)”. 

Objetiva o autor em tutela de urgência pela autorização para a 

consignação mensal da parcela pelo valor constante no contrato firmado 

entre as partes, pela determinação judicial para que o requerido se 

abstenha de encaminhar o nome do autor aos órgãos de proteção ao 

crédito, ou, caso já tenha sido encaminhado, seja determinado ao Banco 

que proceda a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, por meio de ofício à Serasa, bem como pela manutenção na posse 

do veículo. Há de se ter em vista, no entanto, que consoante firmado pelo 

art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na 

hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.” Deste modo, compete à parte, não obstante o 

ajuizamento de ação, continuar pagando as prestações na forma em que 

assumidas em contrato. Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO 

DA PARCELA INCONTROVERSA. PRETENSÃO INCIDENTAL VEICULADA 

APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.810/2013. ARTIGO 285-B DO CPC. 

AUSÊNCIA DE PERMISSIBILIDADE JURÍDICA (...) 1. Após a vigência da Lei 

nº 12.810/2013, modificação legislativa que, dentre outras, acrescentou 

ao CPC o artigo 285-B, desaparece possibilidade jurídica de autorização 

para depósitos totais ou parciais em ações que discutam revisão de 

obrigações decorrentes de contratos bancários, vez que agora se exige o 

pagamento ao credor, no tempo e principalmente modo contratado. Nesse 

cenário, o deferimento dos depósitos consignatórios judiciais iria, 

inexoravelmente, confrontar com o texto da nova lei, vez que embora a 

consignação seja uma espécie do gênero pagamento, não corresponde, 

por certo, ao modo ajustado entre as partes para fazê-lo. 2. (...)” (TJMG - 

Agravo Interno Cv 1.0024.13.218976-2/002, Relator (a): Des. (a) Otávio 

Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da 

súmula em 14/11/2013). Assim, tenho não aclarada a probabilidade do 

direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de 

urgência. Por outro lado, 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. Ademais, é sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer 

à audiência de conciliação que designo para o dia 18 de julho de 2018, às 

15h00, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 

do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma 

do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019350-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019350-89.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOMINGOS LINO 

DE JESUS FILHO Vistos. Não obstante os argumentos do autor no ID: 

12510176 tenho que não houve notificação valida, pressuposto de 

continuação do processo, portanto, intimo-o para, no prazo de 05 dias 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o 

ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, 

notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 154666/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) Em caso 

de silêncio, conclusos para extinção. Outrossim, saliento que em caso de 

pedido protelatório, que não tenha o condão de solucionar a pendência 

acima, será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC., em 10% do valor da 

causa em favor do Estado. CUIABÁ, 17 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022732-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022732-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO 

VICENTE PEREIRA LEITE Vistos... Intimo o autor para em 15 dias anexar 

corretamente os documentos do ID.9115496. No mais, compulsando os 

autos, verifico que na petição de ID 12163288 informa o autor que a 

notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no aditivo à 

cédula de crédito bancário, contudo o endereço presente na cédula é “R 

PRFA NEUZA L RODRIGUES, 150 – AP9, CEP: 04794-000” e o endereço 

para o qual a notificação foi encaminhada é “R FICUS, 91 JARDIM SANTA 

AMALIA, CEP: 78035-600”. Desta feita, considerando que não houve 

notificação válida e eficaz do devedor, no endereço do aditivo contratual, 

intimo o requerente para, no prazo acima, emendar a inicial, comprovando 

a constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção do feito. 

Saliento que não serão conhecidos pedidos protelatórios, ante o acima 

contido se tratar de condição da ação, com aplicação de multa do artigo 77 

do CPC. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033099-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CELIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Em cumprimento à decisão manuscrita do Dr. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza (ID 13324426), procedo à intimação da parte requerida 

(Banco do Brasil S.A) acerca do acórdão referente ao AI 

1000193-88.2018.8.11.0000 indexado a estes autos eletrônicos (ID 

13324426), para imediato desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos 

valores retidos na conta da parte autora, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 

22 de maio de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141169 Nr: 27896-53.2016.811.0041

 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): JOSE TADEU PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE TADEU PEREIRA BORGES, CNPJ: 

12671938000112. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788291 Nr: 42243-33.2012.811.0041

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DOS SANTOS SESPEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANE DOS SANTOS SESPEDE, Cpf: 

01770724150, Rg: 14776952, 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifica-se que não 

foi possível a localização da devedora até o momento, apesar de a 

motocicleta estar apreendida desde 07 de maio de 2013.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 requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de bloqueio do valor do bem pela Tabela Fipe e extinção.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.Ademais, 

encaminhado o feito à aplicação da regra do artigo 485, do CPC, torna-se 

ilegal a manutenção do bem em mãos da Instituição Financeira, contudo, 

não há como retornar ao status quo ante.Transcorrido o prazo acima, e 

em caso de silêncio, intime-se a parte requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:"E M 

E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR 

NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO 

DO VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA 

DO RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - DECISUM 

MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a liminar de 

apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o 

autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora. (TJMT - RAI.N.1520/2016 -RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KENIA MARA CORONEL DIAS, Cpf: 

00501382194, Rg: 15712516, 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Juntem-se as petições que se encontram 

na capa dos autos, protocolos PEA 1111163 e 1112401.Deixo de proceder 

a anotação da advogada indicada nas petições a serem juntadas, ante a 

ausência de instrumento procuratório/substabelecimento a seu 

favor.EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃOa ser cumprido na RUA 

BENEDITO LEITE N.127, CENTRO SUL, CUIABÁ.Intimo o autor para 

depositar as diligências em 05 dias, observando: “recibo original emitido 

diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, vedada a 

apresentação de segunda via, de comprovante de depósitos efetuados 

por meio de envelopes, bem como de comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line”, nos termos da Portaria nº 

64/2013/DF, encontrando-se o valor da diligência e os dados bancários 

disponíveis em tabela no sítio www.aojuc.com, bem como, na Central de 

Mandados deste Fórum.CASO INFRUTÍFERA, expeça-se novoedital de 

citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do NCPC, 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 autora para, 

em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local 

de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo, sob pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do NCPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Ademais, encaminhado o feito à 

aplicação da regra do artigo 485 do NCPC, torna ilegal a manutenção do 

bem em mãos do Banco, porém, ante o tempo transcorrido, não há como 

retornar ao status quo ante, motivo pelo qual, não podendo valer-se de 

sua própria torpeza e o judiciário, chancelar dita ilegalidade, transcorrido, 

o prazo acima e em caso de silêncio, intime-se, via AR, para cumprir no 

mesmo prazo e admoestação, visto que sem a regular citação, persiste o 

direito à purgação da mora, diante do princípio Constitucional do 

Contraditório.Após, concluso, para bloqueio do valor do bem e extinção."E 

M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA 

DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE 

BLOQUEIO DO VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO 

DE DEFESA DO RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a 

liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando 

inerte o autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora. (TJMT - RAI.N.1520/2016 -RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956636 Nr: 3371-41.2015.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TOMAZ

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO TOMAZ, Cpf: 70523821131, 

solteiro(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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante o teor da certidão de fls. 68, defiro o 

pleito de fls. 71.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 requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Após, concluso para deliberações.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027501 Nr: 35584-03.2015.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILIAM DE CASTRO SILVA, Cpf: 

70580812120, Rg: 3627760, Filiação: Maria de Lourdes de Castro e 

Alexandre de Castro Silva, data de nascimento: 20/12/1975, 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 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante o resultado negativo do AR de fls. 

64, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 
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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 requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. 

Salientando que em caso de descumprimento será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, IV do CPC., 

tendo em vista o tempo transcorrido da apreensão do bem em 11/2015, 

firmando, ainda, o indeferimento de publicação do edital, somente na rede 

mundial, tudo sob pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador 

especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, intime-se via 

correio para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.Outrossim, 

ispõe o artigo 1º do CPC/2015: O processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil; o art. 5º - 

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé. Assim, como o artigo 6º - Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E por fim o art.77 dita às 

obrigações das partes, mais precisamente o inciso IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação.", além de outros aplicáveis ao caso em 

análise.Em caso deencaminhamento do caderno processual à aplicação 

da regra do artigo 485, III do CPC., sem atentar ao princípio Constitucional 

do Contraditório, tornando ilegal a manutenção do veículo em mãos do 

autor. Ademais, não havendo como retornar ao status quo ante, em razão 

do tempo transcorrido, bem como, pela não regularização da citação, 

necessário se faz o bloqueio do valor correspondente ao Fiat apreendido 

de acordo com a Tabela Fipe de forma a garantir o prejuízo do réu e/ou de 

terceiro."E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA 

DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE 

BLOQUEIO DO VALOR DO VÉICULO (TABELA FIPE) - OPORTUNIZAÇÃO 

DE DEFESA DO RÉU, BEM COMO PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - 

DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que cumprida a 

liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando 

inerte o autor quanto a essa providência, deve ser mantida a decisão que 

determinou o bloqueio do valor do automóvel até que se dê ciência ao 

devedor da existência da demanda, possibilitando a apresentação de 

defesa e a purgação da mora.” (TJMT - RAI.N.1520/2016 -RELATOR - 

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).Empós, concluso 

para Bacenjud do valor do bem e extinção.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091021 Nr: 6601-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE 

OLIVEIRA, Cpf: 47407590125, Rg: 478418-9, Filiação: Maria Benedita de 

Carvalho, data de nascimento: 07/07/1969, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 75/77, 

uma vez que conforme 257, § único, é facultado ao juiz determinar que a 

publicação do edital seja feita em jornal local de ampla circulação.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 requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Após, concluso para deliberações.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088871 Nr: 5632-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROCHA DA SILVA, LEANDRO 

ROCHA DA SILVA, FRANCISCA DA ASSUNÇÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO ROCHA DA SILVA, CNPJ: 

18271033000131, atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO 

ROCHA DA SILVA, Cpf: 03089781107, Rg: 20246846, Filiação: Francisca 

de Assunção Rocha e Verinaldo Ernesto da Silva, data de nascimento: 

11/01/1991, brasileiro(a), natural de V. Grande-MT, solteiro(a), vidraceiro e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCA DA ASSUNÇÃO 

ROCHA, Cpf: 84949295187, Rg: 744.758, brasileiro(a), viuvo(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819374 Nr: 25647-37.2013.811.0041

 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): TEC MED COM. E ASSIST. TEC. DE AP. MED. 

HOSP E INF ODONTOLÓGICOS LTDA ME, VANDERLEY DE SANTANA 

ESPIRITO SANTO, JERONIMO E S CORINGA FILHO
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 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEC MED COM. E ASSIST. TEC. DE AP. 

MED. HOSP E INF ODONTOLÓGICOS LTDA ME, CNPJ: 07928493000173, 

atualmente em local incerto e não sabido VANDERLEY DE SANTANA 

ESPIRITO SANTO, Cpf: 77414071120, brasileiro(a), casado(a), diretora 

geral e atualmente em local incerto e não sabido JERONIMO E S CORINGA 

FILHO, Cpf: 48726745100, brasileiro(a), casado(a), diretor geral. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024678 Nr: 34139-47.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO CARLOS MARIOTTO, Cpf: 

56282729149, Filiação: Maria Celestina Mariotto e João Mariotto, data de 

nascimento: 02/03/1974, brasileiro(a), natural de Bataiporã-MS, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 24.768,01 (Vinte e 

quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e um centavo) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito. Na decisão de fl. 109 a ação 

monitória foi convertida em ação de cobrança, visando o recebimento do 

valor de R$ 24.768,01.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Considerando as diligências negativas no 

sentido de citar o devedor, defiro o pleito de fls. 106,Assim, 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 

requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma 

vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo 

único do referido artigo, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

parte requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 

05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038087 Nr: 40619-41.2015.811.0041

 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): REGINALDO ALVES DE SNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO ALVES DE SNA, Cpf: 

01171033141, Rg: 16413630, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413813 Nr: 2631-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL PAULINO DA SILVA, Cpf: 

85500364120, Rg: 048.2901-8, Filiação: Benedito Felis da Silva e Maria 

Antonia da Silva, data de nascimento: 29/04/1983, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimaraes-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 78 de 414



recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069593 Nr: 55225-74.2015.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & SANTIAGO LTDA ME, JOSE 

FRANCISO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSTA & SANTIAGO LTDA ME, CNPJ: 

05278607000151 e atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

FRANCISO SANTIAGO, Rg: 21955450, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 47.580,00 (Quarenta e 

sete mil e quinhentos e oitenta reais) especificado na petição inicial em 

resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, 

CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o 

recebimento do valor acima descrito. Na decisão de fl. 110 a ação 

monitória foi convertida em ação de cobrança, visando o recebimento do 

valor de R$ 47.580,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...Intimo a Instituição Financeira para, em 15 

dias depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas 

e descritas na certidão de fls. 83. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis para recebimento de 

seu crédito.Tendo-se em vista as diligências negativas no sentido de citar 

os devedores pessoalmente, 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 requerente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a parte requerente, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775594 Nr: 28855-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL MOGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMANOEL MOGNOL, Cpf: 02436028982, 

Rg: 7.1115.885-3, Filiação: Circeo Mognol e Custodia Eliege Souza Mognol, 

data de nascimento: 19/03/1978, brasileiro(a), natural de S. Miguel 

Iguaçu-PR, convivente, assistente administrativo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047841 Nr: 45337-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

68321970982, Rg: 208568323, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814758 Nr: 21216-57.2013.811.0041

 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): RUTINEI ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUTINEI ARAÚJO DA SILVA, Cpf: 
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55154190149, Rg: 0786520-1, brasileiro(a), casado(a), auxiliar de 

manutençao. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059237 Nr: 50635-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN NERES NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATAN NERES NUNES DE ALMEIDA, 

Cpf: 05863682132, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798738 Nr: 5135-33.2013.811.0041

 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): CELIOMAR TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELIOMAR TEIXEIRA SILVA, Cpf: 

54939437191, Rg: 298.231-5, Filiação: Idelcina Teixeira Silva e Teodoro 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 26/10/1971, natural de Mineiros-GO, 

casado(a), corretor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

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

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925320 Nr: 46690-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 

BANNEIRAS, SPAS E OFUROS LTDA, RUI ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R B COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 

BANNEIRAS, SPAS E OFUROS LTDA, CNPJ: 14438367000104 e 

atualmente em local incerto e não sabido RUI ROBERTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

00032932898, Rg: 921.7179, brasileiro(a), solteiro(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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 969214 Nr: 8971-43.2015.811.0041

 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: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO COIMBRA BREJO, T.C BREJO 

RESTAURANTE -ME, ELKIA CRISTIANE APARECIDA NEVES BREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17.510/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 75/76, tenho que a presente ação foi 

interposta em 03/2015, com indeferimento da liminar no apenso, não 

demonstrando a devedora que efetivamente está pagando as parcelas 

devidas, salientando, que o cálculo no apenso, não vai alterar a sua 

situação fática, em caso de mora até esta data.

Portanto, não demonstrado pela ré que não se encontra em mora, 

INDEFIRO o pedido de fls.75/76.

Desta feita, cumpra-se as determinações de fls. 63, utilizando-se para 

tanto, a diligência de fls. 73.

No mais, aguarde-se a realização do laudo contábil nos autos em apenso.

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427480 Nr: 9745-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, DEIZE 

FERNANDA KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

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

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT
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 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 126 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “Serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 413813 Nr: 2631-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775594 Nr: 28855-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL MOGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798738 Nr: 5135-33.2013.811.0041

 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): CELIOMAR TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814758 Nr: 21216-57.2013.811.0041

 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): RUTINEI ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819374 Nr: 25647-37.2013.811.0041

 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): TEC MED COM. E ASSIST. TEC. DE AP. MED. 

HOSP E INF ODONTOLÓGICOS LTDA ME, VANDERLEY DE SANTANA 

ESPIRITO SANTO, JERONIMO E S CORINGA FILHO

 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:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 925320 Nr: 46690-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 

BANNEIRAS, SPAS E OFUROS LTDA, RUI ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024678 Nr: 34139-47.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1038087 Nr: 40619-41.2015.811.0041

 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): REGINALDO ALVES DE SNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047841 Nr: 45337-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059237 Nr: 50635-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN NERES NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1069593 Nr: 55225-74.2015.811.0041

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & SANTIAGO LTDA ME, JOSE 

FRANCISO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088871 Nr: 5632-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROCHA DA SILVA, LEANDRO 

ROCHA DA SILVA, FRANCISCA DA ASSUNÇÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132087 Nr: 23908-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1141169 Nr: 27896-53.2016.811.0041

 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): JOSE TADEU PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788291 Nr: 42243-33.2012.811.0041

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE DOS SANTOS SESPEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 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: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 956636 Nr: 3371-41.2015.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TOMAZ

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1027501 Nr: 35584-03.2015.811.0041

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091021 Nr: 6601-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785573 Nr: 39439-92.2012.811.0041

 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: CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a simples explanação, dos atos perpetrados 

equivocadamente neste autos pelo patronos da Instituição Financeira, 

procedo a intimação da mesma para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a)Comprovar o pagamento de do valor calculado às fls. 75, de natureza de 

TAXA JUDICIÁRIA (R$ 36,38);b)Que COMPROVE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:Art. 4º A guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.brc)Que comprove o pagamento da diligência 

cobrada pelo meirinho às fls. 51, no valor de R$ 825,00.Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC.Ato contínuo, procedo a intimação da parte autora via Correios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 5788 Nr: 6652-64.1999.811.0041

 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): LINFORPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de 

sentença.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes aos autos, todavia, 

sobejaram infrutíferas.

A ATIVOS –SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS comprovou a 

cessão dos créditos referentes a este feito às fls. 174/177.

Pois bem.

Ante a comprovação da cessão às fls. 174/177, DEFIRO o pedido de 

substituição processual quanto ao polo ativo e, determino a anotação de 

ATIVOS –SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS na capa dos 

autos e demais registros.

Ademais, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, a 

MANUTENÇÃO da SUSPENSÃO é a medida que se impõe.

 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.: 750076 Nr: 1772-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DIAS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 86, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de praxe.

 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.: 1189324 Nr: 1177-97.2017.811.0041

 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: ZENAIDE DE CASSIA FONSECA WONSOSCKY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 36, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Ordinária, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884760 Nr: 19697-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA DE JESUS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 151/153, pleiteando pela extinção 

do feito tendo em vista a concordância do Banco quanto ao recebimento 

do valor depositado em juízo.

Desta feita, HOMOLOGO os termos do referido acordo e JULGO EXTINTA 

esta Ação de Consignação em Pagamento, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nos termos do R. Provimento 68/2018 do CNJ, faço constar que após o 

trânsito em julgado, será expedido alvará de R$4.000,00 em nome do 

Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12, C/C 1.9, agência 4040-0 

Banco 237 e R$1.164,33 em favor de Galera Mari Assessoria CNPJ 

10.757.231/0001-06 C/C 279580-9 AG.0417 Banco 237, devendo as 

partes verificarem estes dados, tendo em vista a precariedade das cópias 

juntadas.

 Certificado, conclusos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125988 Nr: 21320-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VILELA PAQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de THIAGO VILELA PAQUER.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 76/79.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de THIAGO VILELA PAQUER, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1086741 Nr: 4599-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EVANGELISTA PEREIRA

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

S/A em face de Leandro Evangelista Pereira.

Às fls. 32/33 as partes apresentaram um acordo pugnando assim pela 

suspensão do feito até o cumprimento integral do mesmo, o que foi 

homologado através de despacho às fls. 34 ficando o feito suspenso até 

a data de 18 de fevereiro de 2018.

Às fls. 36, o banco é intimado para informar quanto o adimplemento da 

avença, manifestando-se às fls. 37 requerendo a extinção dado feito, ante 

a quitação integral do acordo.

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 37, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087654 Nr: 5030-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BENEDITO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 77, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110674 Nr: 14938-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC COMÉRCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição lacônica de fls.54, intimo o autor para manifestar 

em 05 dias, se pretende somente a homologação e/ou homologação com 

extinção, com fito de evitar embargos de declaração.

Transcorrido, em caso de silêncio, conclusos para aplicação do artigo 

487, III "b" do CPC, com extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821919 Nr: 28105-27.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JUSVANETE CÁSSIA DO BOM DESPACHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, JULIANO SGUIZARDI - OAB:16.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A

 Vistos.

Na petição sob o protocolo 1295095 as partes apresentaram acordo, 

pugnando pela extinção do feito, protocolado em 11/04/2018, ou seja, 

após o vencimento do boleto nele disposto – 05/03/2018, tornando 

evidente seu cumprimento.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, IV do NCPC, 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;”

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Revisão de Contrato de 

Financiamento de Veículo e Pedido Tutela Antecipada, o que faço com 

amparo legal no artigo 487, III, alínea b do Novo Código de Processo Civil.

Saliento que, embora o acordo tenha mencionado a liberação da restrição 

via sistema RENAJUD inexiste determinação judicial nesse sentido.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738858 Nr: 35456-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES DA SILVA, MARCIO 

MARQUES DA SILVA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 48/49, no entanto, o resultado foi o mesmo da 

pesquisa realizada às fls. 39.

Ante o teor da certidão de fls. 42, bem como o tempo transcorrido desde o 

ajuizamento da ação, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

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 dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, 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, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014132 Nr: 29367-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Vislumbra-se dos autos que até a presente data não houve a 

localização das executadas, razão pela qual, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa dos endereços atuais destas via sistema Infojud, 

ocasião em que se chegou ao mesmo endereço da exordial quanto à 

executada Celia, ainda não diligenciado (extratos em anexo).Desta feita, 

expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Avenida 

Bosque da Saúde, nº 635, apto 502, bairro Jardim Aclimação e, caso a 

diligência retorne negativa, expeçam-se mandados aos endereços 

indicados às fls. 111 vº. São eles: TV Afonso Penna, n° 1222, apto 301, 

bloco 03/A, bairro Despraiado; Rua Araguainha, s/n, casa 16, quadra 62, 

bairro CPA II, bem como Praça dos motoristas, nº 238, bairro Poção, todos 

nesta cidade.Com efeito, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)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 das executadas passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, 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, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 379843 Nr: 15679-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.056, VANESSA MENDES DE MORAES - OAB:9306- MT

 Vistos etc...

Juntem-se as petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

282384/2018, 342774/2018 e PEA 1294370.

Da análise da petição a ser juntada (PEA 1294370), verifica-se que as 

partes entabularam acordo extrajudicial, pleiteando pela homologação de 

seus termos e a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial o que faço com 

amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913081 Nr: 38915-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VICUNÃ PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR 
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- OAB:15.978-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de liquidação/cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 151/154, intimo a requerida Laura 

Vicunã Prado, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor da condenação (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Com o decurso do prazo, ante a necessidade de liquidação da sentença 

revisional, determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo para 

aferição/liquidação, nos termos do pleito de fls. 148.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 960658 Nr: 5110-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF OLIVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 64 tendo-se em vista 

a pesquisa via sistema Renajud de fls. 50.Da análise dos autos, 

verifica-se que foram efetuadas todas as pesquisas com a finalidade de 

localizar bens passíveis de arresto do executado, conforme se infere da 

decisão de fls. 45/47, ocasião em que se localizou apenas a moto CB 

300R, Placa OAX-5729 alienada fiduciariamente em favor da 

Administradora de Consórcio, ora exequente.Desta feita, a exequente foi 

intimada para se manifestar acerca das pesquisas realizadas, pleiteando 

às fls. 55 novamente pela suspensão do feito, pleito que foi indeferido às 

fls. 57 e 60, pois, a Instituição Financeira não havia se manifestado acerca 

das pesquisas, o que demonstra de forma inequívoca o desinteresse da 

Instituição Financeira no prosseguimento do feito.Posto isso, 

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 do 

executado, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC(...)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 EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057921 Nr: 50000-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERLEY DE JESUS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:OAB-MT 4356-E, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:16.434-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

A instituição financeira trouxe aos autos o cálculo de fls. 151/152 

requerendo a sua homologação.

A requerente, apesar de intimada, manteve-se inerte.

Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 151/152 e, intimo a requerente Anderley de Jesus 

Ramos, por meio de seus patronos, via DJE, para que efetue ao 

pagamento, devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa do art. 523 CPC/2015.

Outrossim, com o decurso do tempo, devidamente certificado, intime-se a 

requerente para que requeira o que de direito em igual prazo.

Em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se 

os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872811 Nr: 11656-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES EPP, KENIO MARTINS 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:OAB/MT 21.453-A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:131.776/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução por quantia certa contra 

devedor solvente ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de KENIO 

MARTINS FORTES EPP e KENIO MARTINS FORTES, todos qualificados nos 

autos.

Os executados foram citados às fls. 72, e ante a falta de pagamento 

espontâneo, foram efetuadas todas as pesquisas disponíveis ao juízo com 

a finalidade de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados.

Das referidas pesquisas, houve êxito em localizar apenas o valor de R$ 

4.326,62 por meio do Sistema BacenJud, e os devedores devidamente 

intimados do bloqueio quedaram-se inertes, conforme se infere da certidão 

de fls. 118.

Assim, às fls. 122 o Banco pleiteou pela expedição de Alvará Judicial em 

seu favor.

Pois bem.

Nessa linha, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o Provimento 

nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Assim, intime-se a executada Kenio Martins Fortes EPP (Martins Água e 

Gás), via correio com aviso de recebimento, no endereço: Avenida 

Senador Metello, esquina com a Avenida Rui Barbosa, nº 1430, Jardim 

Primavera, CEP 78030-005, nesta cidade.

Após, concluso para expedição do necessário Alvará Judicial, conforme 

dados bancários indicados às fls. 122 e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017809 Nr: 30859-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMOTEO COIMBRA BREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FINANCERIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase liquidação/cumprimento de 

sentença.

Foi exarada sentença parcialmente procedente às fls. 134/137, assim, 

DEFIRO o pleito de fls. 139 e determino a remessa dos autos à contadoria 

do Juízo para aferição/liquidação.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 
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prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1010938 Nr: 27970-44.2015.811.0041

 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): TMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, THIAGO RONCHI 

ADRIEN EUGÊNIO, BARBARA RONCHI ADRIEN EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, 

RAPHAELA PASSOS BUENO - OAB:20891-MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 121/123, intimo a empresa requerida, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito às fls. 125 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações 

(fls. 122).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731981 Nr: 28132-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR MACIEL DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER 

PEREIRAGIONÉDIS - OAB:8.123-OAB/PR

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 74/76, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação (que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio da parte interessada, retornem-me os autos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 264991 Nr: 22719-60.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ANTELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

A presente ação foi distribuída em 12/2006 e está aguardando atos de 

competência do exequente, qual seja a citação via carta precatória, sendo 

a primeira expedida em 05/2016 - fls.90, retirada em 06/2016, não 

cumprindo os atos de fls.95, firmados pelo juízo deprecado, sendo 

devolvida em 11/2016 (fls.106) e, de forma absurda comparece em 

09/2016 requerendo a expedição de outra, tornando, evidente a falta de 

interesse na conclusão desta.

Assim, vêm mantendo-se inerte em atender as determinações judiciais, 

atuando em evidente atentado à dignidade da justiça.

Desta feita, expeça-se nova carta precatória de citação e demais atos 

com prazo de 90 dias para cumprimento no endereço: Avenida Fernando 

Correia da Costa, nº 1594, Bairro Centro, Campo Grande/MS, CEP 

79004-311.

Com efeito, intimo a parte exequente para recolher as custas de 

distribuição da missiva e de diligência do meirinho do juízo deprecado, bem 

como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital com fulcro no princípio da 

celeridade processual, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, 

salientando, que procedendo de forma diversa e ou dando causa a 

devolução por inércia, será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC em 

20% do valor da causa em favor do Estado.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738190 Nr: 34746-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO - EMPRESA, 

EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO

 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:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, faço constar que não obstante o contido às 

fls. 108, a citação via carta precatória dos executados deu-se na ação de 

execução código 761787, já arquivada.Às fls. 100 o exequente pleiteia por 

nova pesquisa de bens via sistema Renajud, o que indefiro ante a 

pesquisa de fls. 85/86.Da mesma forma, às fls. 108 vº pleiteia pela 

realização de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais 

abalizada jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização 

da ordem de fls. 83, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de 

nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, 

indefiro o referido pleito(...)Ademais, 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 dos executados, as quais restaram inexitosas, 

assim, dispõe o artigo 921 CPC:“ 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, ante o desinteresse do exequente na citação dos 

executados, 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 DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 411539 Nr: 1508-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FATIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 Vistos, etc.

Proferida a sentença de fls.117/118v, com a extinção da ação e fixação 
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de honorários advocatícios em favor do causídico da ré, vieram aos autos 

o acordo de fls.165/167, no qual foi firmado às fls.166 item 1.6 "havendo 

por ventura qualquer valores leiam-se honorários advocatícios pendentes, 

em razão da sucessão de advogados da requerida o mesmo se 

responsabilizará integralmente pelo pagamento dos citados honorários 

seja este contratual ou de sucumbência".

Apesar dos fatos acima, o causídico da ré, requereu o bloqueio de valores 

para quitação dessa verba, conforme sentença, estando o feito em fase 

de cumprimento de sentença (honorários advocatícios).

Assim, intimo as partes para os devidos esclarecimentos, tendo em vista a 

divergência entre o pedido de cumprimento e o disposto na avença em 15 

dias, devendo, no mesmo prazo, o Banco informar se houve regular 

quitação da avença.

Ademais, saliento que em caso de inércia do Banco Finasa, inclusive, sem 

recurso, será expedido alvará em favor do advogado Carlos Frederick, 

como requerido às fls.188.

Consigno, que em caso de ficar constatada a má-fé de alguma das partes, 

serão penalizadas nos termos do art. 77 do CPC/2015.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955530 Nr: 2850-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO PIRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 Vistos, etc.

Ante o trânsito em julgado de fls. 234, o Banco apresentou seus dados 

bancários às fls. 242, razão pela qual a expedição do Alvará é a medida 

que se impõe, qual seja, Conta Titular nº 99.738.691-6, Agência nº 3793-1 

– Setor Público Curitiba, CNPJ nº 00.000.000/584-97, BANCO DO BRASIL 

S/A.

Contudo, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerente via DJE para que se manifeste em 05 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712249 Nr: 5332-56.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRÃO MARCA NOVA COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E COLCHÕES LTDA EPP

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131621 Nr: 23696-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P DE SOUZA DUTRA - ME, ANA PAULA DE 

SOUZA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70178 Nr: 344-51.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDER MORAIS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, 

SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067/MT, HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2.003/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021718-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY SOLAGE BARANHUK (EMBARGANTE)

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (EMBARGANTE)
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LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Nota-se 

dos autos que os embargantes pretendem o reconhecimento do excesso 

de execução, contudo, não atendeu aos termos do artigo 917, §3º e §4º, 

incisos I e II do CPC/2015, senão vejamos: "§ 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; II - serão 

processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução.". Posto isso, faculto aos embargantes 

o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, trazendo aos autos a 

planilha necessária explicitando o que entendem de abusivo no contrato 

em sub judice, indicando os percentuais corretos e taxas legais, ante a 

impossibilidade de reconhecimento de ofício, tudo, sob pena de rejeição 

liminar. Após, com a juntada do cálculo, proceda-se Sr. Gestor Judicial à 

alteração do valor da causa. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito SEDE DO 1ª 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: ( )

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012744-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO MAEHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR OAB - MS9429 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Tratam-se os autos de Embargos à Execução formulada por 

SILVÉRIO MAEHLER em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos. Considerando-se que o presente feito foi 

distribuído por dependência do feito executivo (físico) nº 

33755-50.2016.811.0041, Código nº 1154618 (ID nº 6687184) em trâmite 

na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, proceda-se à remessa dos 

autos àquele Juízo para prosseguimento, com as baixas e formalidades de 

praxe. Cumpra-se. Cuiabá,18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005766-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 13156251. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 12631568), intimo a requerida, por 

meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação (ID nº 12631564 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio 

da parte interessada, retornem-me os autos conclusos para a realização 

de bloqueio on-line (alínea “c” do ID nº 12631564). Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005766-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 13156251. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 12631568), intimo a requerida, por 

meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação (ID nº 12631564 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio 

da parte interessada, retornem-me os autos conclusos para a realização 

de bloqueio on-line (alínea “c” do ID nº 12631564). Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de DDMAT DESINSETIZADORA LTADA EPP, 

ambos qualificados nos autos. As partes entabularam acordo no montante 

de R$20.055,00 (Contrato nº 300137) parcelado em 5 vezes de 

R$4.011,00 (inclusão das parcelas 52 à 58 vencidas entre 15/07/2016 à 

16/01/2017, custas processuais e honorários advocatícios) com o 

vencimento, respectivamente em 29/03, 25/04, 23/05, 27/06 e 25/07/2018. 

Após, o exequente pugnou pela homologação da avença e SUSPENSÃO 

da ação até o dia 05/08/2018 o qual se manifestará nos autos (ID nº 

12843945). Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pacto de vontades firmado entre as partes nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil e SUSPENDO o feito até 05/08/2018. Outrossim, 

com o decurso do tempo certificado, intime-se o exequente para no prazo 

de 05 dias, manifestar-se acerca do integral cumprimento do acordo, 

salientando que o silêncio do autor importará em sua concordância tácita. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019983-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Embargos à execução interposta por DDMAT 

DESINSETIZADORA LTDA EPP em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

ambos qualificados nos autos. As partes entabularam acordo nos autos 

da execução (associada a estes autos nº 1000002-51.2017) montante de 

R$20.055,00 (Contrato nº 300137) parcelado em 5 vezes de R$4.011,00 

(inclusão das parcelas 52 à 58 vencidas entre 15/07/2016 à 16/01/2017, 

custas processuais e honorários advocatícios) com o vencimento, 

respectivamente em 29/03, 25/04, 23/05, 27/06 e 25/07/2018. Após, o 

exequente pugnou pela homologação da avença e SUSPENSÃO da ação 

até o dia 05/08/2018 o qual se manifestará nos autos (ID nº 12843945). Os 

autos foram SUSPENSOS nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil até 05/08/2018. Posto isso, aguarde-se a manifestação das partes no 

aprazado. Em caso de silêncio, certifique-se e retornem-me os autos 

conclusos para extinção do feito por perda de objeto, se for o caso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019667-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LEANDRO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 13168061. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 13044591), intimo a empresa 

requerida Transportadora Leandro Ltda - Epp, por meio de seus patronos 

(DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor da 

condenação (ID nº 13044585, qual seja, R$7.366,87 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio 

da parte interessada, retornem-me os autos conclusos para a realização 

de bloqueio on-line (alínea “b” do ID nº 13044585). Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019667-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LEANDRO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 13168061. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 13044591), intimo a empresa 

requerida Transportadora Leandro Ltda - Epp, por meio de seus patronos 

(DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor da 

condenação (ID nº 13044585, qual seja, R$7.366,87 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio 

da parte interessada, retornem-me os autos conclusos para a realização 

de bloqueio on-line (alínea “b” do ID nº 13044585). Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006746-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI MEROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI OAB - SP315012 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (RÉU)

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

REGIS CRISTIANO LEITE (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006746-28.2018.8.11.0041. AUTOR: MARLUCI MEROTTI RÉU: MAXIMUS 

DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, LUIZ FERNANDO CORREA DA 

SILVA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, REGIS CRISTIANO LEITE Vistos 

etc. Compulsando os autos, observo que a relação contratual objeto desta 

ação é de contrato de fomento mercantil, tanto que em nenhum dos polos 

encontra-se inserida uma instituição financeira. Considerando que 

nenhuma das partes pratica atividade tipicamente bancária, não se 

podendo confundir empresa de fomento mercantil/factoring. Isso porque, 

conforme Convenção Diplomática de Ottawa-Maio/88 da qual o Brasil foi 

uma da 53 Nações signatárias, consta do Art. 28 da Lei 8981/95, ratificado 

pela Resolução 2144/95 do Conselho Monetário Nacional, esta modalidade 

contratual pode ser definida como a “prestação continua e cumulativa de 

assessoria mercadológica e creditícia, de seleção de riscos, de gestão de 

crédito, de acompanhamento de contas a receber e de outros serviços, 

conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas 

vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo”. Há 

de se destacar que tais pessoas jurídicas, cujos assentamentos são 

registrados na Junta Comercial, são impedidas de praticar atos privativos 

do Sistema Financeiro Nacional, sob pena de responder por processo 

administrativo e criminal, nos termos da Resolução 2144/95 do CMN. Ao se 

ter em vista que, com o Provimento n.º 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem, tenho que, 

em se tratando a relação jurídica posta não atinente às especificações da 

competência desta vara, por não ser relação bancária, a determinação de 

retorno dos autos à Vara Cível de origem é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. 

CARACTERIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING COMO INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DESCABIMENTO.APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AVENÇA MERCANTIL, AO FUNDAMENTO 

DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE. 1. As 

empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas 

atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito 

legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de 

terceiros. Precedentes. 2. ‘A relação de consumo existe apenas no caso 

em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto 

ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na 

cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte 

econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser 

considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais 

conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações’. 

(REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 

23.8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora 

recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de 

vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com 

necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, 

por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital 
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de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no 

caso, relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 

938.979/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) Também nessa vertente, a 

orientação há muito sedimentada pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RAC – AÇÃO PAULIANA MANEJADA POR 

EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC 

– REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar 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. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Pauliana proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

demanda principal para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.” (Ap 

110457/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

29/04/2014) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar esta demanda, e determino o seu retorno ao juízo de 

origem (10ª Vara Cível desta Capital). Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005755-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). O requerido foi regularmente citado, contudo, manteve-se 

inerte (ID nº 9618969), razão pela qual o veículo foi consolidado em mãos 

do Banco credor. Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 13069776. 

Pois bem. Em atenção ao requerimento do causídico do Marcos Antônio, 

intime-se o requerido JOSÉ ROBERTO, pessoalmente, via correio com 

aviso de recebimento (endereço contido no ID nº 9618969), para no prazo 

de 15 dias, cumpra a sentença (observando-se os cálculos descritos no 

ID nº 12631205 – 4.996,50) sob pena de aplicação da multa disposta no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio da parte, 

retornem-me os autos conclusos para a realização de bloqueio on-line 

(alínea “c” do ID nº 12631205). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de DDMAT DESINSETIZADORA LTADA EPP, 

ambos qualificados nos autos. As partes entabularam acordo no montante 

de R$5.860,00 (Contrato nº 305144) parcelado em 5 vezes de R$1.172,00, 

custas processuais e honorários advocatícios com o vencimento, 

respectivamente em 29/03, 25/04, 23/05, 27/06 e 25/07/2018. Após, o 

exequente pugnou pela homologação da avença e SUSPENSÃO da ação 

até o dia 05/08/2018 o qual se manifestará nos autos (ID nº 12844108). 

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o pacto de 

vontades firmado entre as partes nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil e SUSPENDO o feito até 05/08/2018. Outrossim, com o 

decurso do tempo certificado, intime-se o exequente para no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do integral cumprimento do acordo, salientando 

que o silêncio do autor importará em sua concordância tácita. Sem 

prejuízo, proceda-se ao recolhimento de eventuais mandados expedidos 

em desfavor do requerido no que tange a estes autos. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017896-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 9945099. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 3256043) e pagamento das 

custas processuais, intimo o requerido AMILTON, por meio de seu patrono 

(DJE - Valdevino Vieira Guimarães), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação (R$2.310,18 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de não 

pagamento, intime-se o causídico José Carlos para que requeira o que de 

direito, no prazo de 15 dias. Em nada requerendo, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017896-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios). Certificou-se o trânsito em julgado no ID nº 9945099. Pois 

bem. Em atenção ao requerimento (ID nº 3256043) e pagamento das 

custas processuais, intimo o requerido AMILTON, por meio de seu patrono 

(DJE - Valdevino Vieira Guimarães), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor da condenação (R$2.310,18 - que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de não 

pagamento, intime-se o causídico José Carlos para que requeira o que de 
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direito, no prazo de 15 dias. Em nada requerendo, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023677-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

LAZARO QUEIROZ BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de execução ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

LAZARO QUEIROZ BORGES e JOÃO BORGES DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos. Os executados não foram citados até a presente 

data. O exequente informou que a empresa executada encontra-se em 

Recuperação Judicial (autos nº 29997-63.2016.811.0041, Código nº 

1146110). Houve a prorrogação da blindagem, bem como foi indeferido o 

requerimento de arresto on-line (ID nº 9143434). O exequente ratificou o 

pedido de arresto sobre os bens dos avalistas (ID nº 10296105). Os autos 

vieram-me conclusos. Pois bem. 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 (execução) 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 etc. Desta feita, considerando-se que 

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 e, com o fito de evitar eventuais 

tumultos e confusão processual a declinação da competência é a medida 

que se impõe. Nessa linha, por tudo que dos autos consta, ficou 

objetivamente esclarecido que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT tem competência para processar e julgar a presente ação. 

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 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 

1 2 8 . 6 1 8 / M T .  R e l a t o r  M i n i s t r o  L u i s  F e l i p e  S a l o m ã o . 

(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 92 de 414



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, com fundamento no princípio da preservação da 

empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/15, 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. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá, 

18 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza. Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001980-29.2018.8.11.0041. AUTOR: BASE DUPLA SERVICOS E 

CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Recebo a emenda da inicial Id. 12747687 e documentos que seguem. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária, observo que nas três ações 

em trâmite neste juízo (Autos código 1132712, 1162471 e 1222757) foi 

deferido à mesma parte autora o pagamento das custas ao final. Assim, 

com amparo legal no art. 98, § 5º, do CPC, bem assim nos termos da 

Súmula/STJ n. 481, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita 

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, e ainda, ao se ter 

em vista que, por meio Provimento n. 18/2012 CGJ, com base na decisão 

proferida em 13/03/2012 no PCA 0005027-08.2011.2.00.0000 – CNJ, 

ocorreu a revogação da limitação contida no item 2.14.8.1.4 da CNGC, 

estendo à autora o benefício do pagamento das custas de distribuição 

apenas ao final, não sendo o caso de isenção dos demais emolumentos. 

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por BASE DUPLA 

SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI em face de BANCO BRADESCO S/A, 

objetivando a requerente, em tutela de urgência: - a suspensão da 

exigibilidade das parcelas ajustadas até a apuração do valor a ser pago; - 

a abstenção de anotações em órgãos de restrição ao crédito; 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, em que pese 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 do Banco em anotar seu nome em cadastros restritivos de crédito. 

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 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, 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 processo proposta para a solução da lide. Feitas essas 

considerações, aliado ao fato que de forma expressa a autora afirmou na 

exordial ter interesse no comparecimento em audiência, designo o dia 

25/07/2018, às 14h00, 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 CUIABÁ, 21 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012067-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE ROYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012067-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LIANE ROYER REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc... Verifica-se dos autos que a autora teve 

seu sigilo bancário quebrado por meio de um pedido de sua vizinha para a 

qual já havia feito um empréstimo, a qual, inconformada com a negativa da 

requerente em emprestar seu cartão de crédito, foi até uma agência do 

Itaú se apresentando como sobrinha da autora para obter acesso ao seu 

extrato bancário, a fim de confirmar a contratação do mencionado 

empréstimo, pois, desconfiava que estava sendo extorquida pela autora. 

Desta feita, ajuizou a presente ação pugnando pela condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais, ante a quebra 

de seu sigilo bancário. Em que pese ser o requerido instituição financeira, 

tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 
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004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em 

Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009086-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE OAB - MT23489/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009086-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ INACIO ALMEIDA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo 

que o autor ajuizou esta ação objetivando a revisão do contrato de 

empréstimo firmado entre as partes, aduzindo a abusividade dos encargos 

praticados, sem, no entanto, exibi-lo com a exordial, ante a arguição de 

que a parte ré não cumpriu com o seu dever de entregar-lhe uma cópia, 

quando da contratação. Quanto ao dever de apresentação do contrato 

objeto de revisão, mister se faz destacar o atual entendimento firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. Em se 

tratando de documento indispensável ao ajuizamento do feito, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Faço ainda constar 

que, a despeito de sua tese de limitação dos juros remuneratórios em 12% 

ao ano, esta já se encontra há muito superada, como se infere da Súmula 

596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o 

contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. Desta forma, 

faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades apontadas, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011840-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011840-54.2018.8.11.0041. AUTOR: JOLIETA DA SILVA LARA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Relata a autora que ao perceber uma 

redução significativa em sua aposentadoria paga pelo Estado de Mato 

Grosso, foi informada que a referida redução se deu devido a um 

empréstimo consignado supostamente contratado junto ao requerido no 

valor total de R$ 112.856,52, a ser pago em 78 parcelas mensais de R$ 

1.343,53. Ao consultar o Banco do Brasil, descobriu que o empréstimo não 

foi feito para pagamento somente em 78 parcelas, mas sim em 84, 

salientando que já houve o desconto de 22 parcelas de sua folha de 

pagamento, sendo que nunca contratou ou autorizou a contratação, o que 

ensejou a interposição da presente ação, por meio da qual a autora pleiteia 

liminarmente que sejam cessados os descontos referente ao contrato nº 

CDC00000000870184129, e ao final, pela declaração de inexistência de 

débito, condenação do requerido a restituir o valor que já foi descontado 

indevidamente de seus proventos devidamente corrigido, bem como pela 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em que pese ser o requerido instituição financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010439-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAINEZ GENTILIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010439-20.2018.8.11.0041. AUTOR: JAIR DAINEZ GENTILIN RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc... Relata o autor que estava em viagem ao 

exterior no início do ano, quando percebeu que seu aplicativo do Banco do 

Brasil deixou de funcionar e, nesse mesmo período a partir do dia 10 

ocorreram diversas movimentações em sua conta bancária 

desconhecidas por ele, as quais só foram descobertas após o seu 

retorno ao Brasil, ao comparecer em uma das agências do requerido. 

Desta forma, a Instituição Financeira ao assumir a fraude, realizou o 

ressarcimento de parte do prejuízo suportado pelo autor, porém, até o 

momento não cancelou os descontos das parcelas referentes aos dois 

empréstimos que foram contratados em seu nome de forma fraudulenta 

por terceiro estranho, o que ensejou a interposição da presente ação, pela 

qual o requerente pugna pela concessão da tutela de urgência para que 

seja determinada a imediata restituição do valor de R$ 54.081,78 referente 

ao desconto de 3 parcelas dos contratos de empréstimo, e, ao final, pela 

declaração de inexistência de débito, bem como pela condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em 

que pese ser o requerido instituição financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012884-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BORGES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012884-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUZINETE BORGES DE SA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc... Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/ Obrigação de Fazer 

ajuizada por LUZINETE BORGES DE SÁ em face de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e BANCO ITAÚ, todos qualificados nos autos em referência. 

Considerando ser um dos requeridos uma empresa pública federal, foge 

da competência deste juízo. “AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE 

AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA CONTRA A CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (TJSP - AI 

01445772320138260000 SP 0144577-23.2013.8.26.0000 - Relator(a): 

Erickson Gavazza Marques). Desta feita, intimo a autora para 

manifestar-se em 15 dias. Em nada requerendo, declino de minha 

competência, encaminhando o feito à Justiça Federal, com as anotações 

devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008679-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008679-36.2018.8.11.0041. AUTOR: CRISTINO SOARES RÉU: BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. Nos termos do item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao 

autor 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. Anote-se nos registros 

pertinentes a prioridade na tramitação dos autos, por se tratar de Idoso. 

Do cotejo dos autos, observo que, embora tenha a parte autora a nulidade 

do instrumento contratual, por ser o autor analfabeto, acostou aos autos 

instrumento procuratório firmado sem observar os ditames legais, que 

prescrevem a necessidade de assinatura de duas testemunhas, na forma 

do art. 595 do Código Civil, que possui o seguinte teor: “Art. 595. No 

contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber 

ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas.” Nesse sentido, é a orientação firmada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, senão vejamos: “PROCEDIMENTO DE 

CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO 

PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à 

Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação 

(art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser 

aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de 

Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal 

Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de 

reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a 

excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja 

somente por instrumento público.” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle 

Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª 

Sessão - j. 06/04/2010). Da mesma sorte, observo que nos autos não há 

prova mínima que corrobore tal assertiva (de ser o autor analfabeto). 

Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, 

emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006518-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006518-53.2018.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios 

da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a 

qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos 

requisitos essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 7º, 

da Lei n. 1.060/50. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

ajuizada por SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME em 

face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a requerente, em tutela de 

urgência: - a autorização para a consignação de R$ 5.000,00 por mês, 

para pagamento do débito em aberto com a instituição financeira; - a 

exclusão das anotações restritivas de crédito; - 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 não se encontra 

devidamente aclarada nos autos. Isso porque, não obstante pretenda a 

revisão das cláusulas firmadas no contrato de Cartão BNDES – contrato 

nº. 349.907.428, apresentou valor aleatório para pagamento do débito, não 

condizente com o cálculo acostado com a peça vestibular (Id. 12233319), 

tampouco com o valor declarado pela instituição financeira, não 

competindo ao Judiciário compelir à parte adversa a obrigar o Banco ao 

recebimento parcelado, a não ser em caso de composição. Assim, 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 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 17h30, para realização de audiência de 

tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a autora 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017271-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELESSANDRO LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017271-06.2017.8.11.0041. AUTOR: HELESSANDRO LOPES DOS 

SANTOS RÉU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA 

V - SPE LTDA. Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Ordinária de 

Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

HELESSANDRO LOPES DOS SANTOS em face de SISTEMA FÁCIL 

INCOPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABA V – SPE LTDA. Pleiteia o autor por 

meio desta ação a revisão das cláusulas contratuais e dos encargos 

financeiros cobrados no Instrumento Particular de Compra e Venda de 

Bem Imóvel com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de 

Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia firmado 

entre as partes para aquisição de um imóvel financiado. Na decisão de Id. 

9124943 houve o indeferimento da tutela de urgência, bem como a 

designação de audiência, que posteriormente foi redesignada para o dia 

21/02/2018. Na ocasião da solenidade, o causídico da requerida informou 

que a Sistema Fácil não possui vinculação ou supervisão do Banco 

Central, porém, independente desse fato as partes protestaram pela 

suspensão do feito para tentativa de acordo, o qual foi realmente 

entabulado, como se vê na petição de Id. 11952908. Ante o exposto, 

verifica-se que a matéria em discussão, apesar de intitular alienação 

fiduciária, evidente se torna, que o ato não foi praticado, por quem não se 

encontra sobre o manto da fiscalização do Banco Central, como preceitua 

o R. Provimento, portanto, excluída da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário nos termos do inciso I, do artigo 1º do 

Provimento n. 04/2008/CM. Tem-se ainda, que além de não se tratar de 

Instituição Financeira, não há demonstração de que a parte ré tenha 

firmado o contrato objeto da revisão nesta ação com autorização do 

Conselho Monetário Nacional, portanto, de todas as formas, não há de se 

falar em competência deste juízo, inclusive, para homologação do acordo. 

Posto isso, declino a minha competência para processar e julgar esse feito 

e determino sua remessa ao Cartório Distribuidor, para que proceda a 

redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007160-60.2017.8.11.0041. AUTOR: TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Considerando o envio, via Malote Digital, do Acórdão Prolatado no RAI n. 

1004049-94.2017.811.0000, conforme acostado aos autos (Id. 13335224), 

devolvo os autos à Secretaria do juízo para intimação às partes, ante a 
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concessão de prazo e fixação de multa-diária pela instância recursal. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010446-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TADEU RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de ação de indenização formulado por ERICK 

TADEU RODRIGUES FERREIRA em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos 

qualificados nos autos. O presente feito foi sentenciado em 15 de março 

de 2018 (conforme se nota do ID nº 12244317) e o requerido “condenado 

no montante de R$5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computados da citação e correção monetária pelo INPC contados do 

arbitramento.” O Banco comprovou o pagamento de R$6.439,93 (ID nº 

12582548), bem como requereu a extinção do feito em razão da quitação 

integral da condenação (ID nº 12582566). Comprovou, ainda, a 

inexistência de restrição pesando sobre o nome do requerente (ID’s nº 

12582570 e 12582576). O causídico do requerente concordou com o 

valor, assim com apresentou seus dados bancários (ID nº 12653255 – 

Poderes ID nº 5876449). Certificou-se o trânsito em julgado em 11 de maio 

de 2018 (ID nº 13166520). O causídico requerente aduziu, em síntese, no 

ID nº 13176468 que não houve a comprovação do pagamento pelo Banco, 

haja vista que o boleto apresentado está sem a autenticação , razão pela 

qual pugnou pela intimação do requerido para comprovar o depósito, sob 

pena da aplicação de multa e novos honorários advocatícios. Pois bem. Em 

primeiro lugar, tendo em vista o comprovante de saldo projetado para o dia 

(extrato SISCONDJ em anexo) é evidente que o requerimento contido no ID 

nº 131764468 não merece prosperar e, por essa razão dele NÃO 

CONHEÇO. Outrossim, ante a concordância do requerente quanto ao valor 

pago pelo Banco no ID nº 12653255 e, consequente quitação integral da 

condenação, a extinção do feito é a medida que se impõe. Posto isso, ante 

o pagamento espontâneo pelo Banco e concordância do requerente, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil/2015. Com o trânsito em julgado, 

retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em favor do 

requerente. Nessa linha, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o 

Provimento nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação. Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente 

realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido 

para interposição de eventual recurso. Sem prejuízo, CONSIGNO que o 

alvará será expedido integralmente em nome do causídico do requerente 

ERICK, qual seja, AGNALDO KAWASAKI, CPF Nº 329.525.201-78, 

AGÊNCIA Nº 3113, CONTA CORRENTE Nº 01071353-0, BANCO 

SANTANDER S/A (033) - Poderes ID nº 5876449. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de maio de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006865-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO BARBOSA SARDINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006865-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCELIO 

BARBOSA SARDINHA Vistos... Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de LUCELIO BARBOSA SARDINHA, todos qualificados nos autos, 

arguindo que firmaram as partes um contrato de alienação fiduciária em 

garantia de bens móveis. Da análise da exordial, verificou-se que a 

notificação extrajudicial (ID 5072685) restou prejudicada, já que a entrega 

não pode ser efetivada, retornando devido ao motivo “DESCONHECIDO”. 

Por esta razão a parte autora foi intimada no dia 05/04/2017 para, no 

prazo de 15 dias, comprovar a constituição em mora da parte devedora. 

Ao comparecer nos autos o autor solicitou por duas vezes dilação no 

prazo para cumprimento da determinação. Há então novo despacho 

determinando que o autor comprove a constituição de mora do requerido, 

no prazo de 5 dias, informando que pleitos protelatórios não seriam 

conhecidos. O autor compareceu aos autos novamente requerendo 

dilação no prazo já transcorrido, conforme certidão (ID 13122138) juntada 

pela secretaria desse juízo. Assim, considerando que o requerente teve a 

oportunidade para acostar aos autos documento hábil para amparar a 

ação, e não o fez, a extinção é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

DOCUMENTO ORIGINAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO 

PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. Indefere-se a petição inicial e, por 

conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando 

não é atendido o despacho judicial que faculta a sua emenda ou 

complementação no prazo legal. II. Em se tratando de título executivo 

passível de circulação, como a cédula de crédito bancário, a petição inicial 

da execução deve ser instruída com o respectivo original. III. Recurso 

conhecido e desprovido.” (Processo APC 20140610017025 Orgão 

Julgador 4ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 15/09/2015 . Pág.: 

199 Julgamento 29 de Julho de 2015 Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA) 

“PROCESSUAL CIVIL. APELO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

REJEITADA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. 1. 

Restando o pronunciamento judicial devidamente fundamentado, não há se 

falar em nulidade da sentença, tampouco ofensa ao art. 93, inc. IX da 

Constituição Federal. 2. Ausente documento que deveria acompanhar a 

inicial, deve o magistrado dar à parte a oportunidade de emendá-la, 

somente declarando-a inepta se não atendida a determinação. 3. Recurso 

conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade de decisão por ausência 

de fundamentação rejeitada.” (Processo APC 20140111690182 Orgão 

Julgador 6ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 

313 Julgamento 28 de Janeiro de 2016 Relator CARLOS RODRIGUES). Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, em razão da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023840-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1023840-23.2017.8.11.0041 AUTOR: VERONICE DE SOUZA 

MAGALHAES RÉU: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por VERONICE DE SOUZA 

MAGALHÃES em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados nos autos 

em referência, relatando a autora que em novembro/2011 firmou com o réu 

um empréstimo consignado no valor de R$ 3.669,00, a ser pago em 36 

parcelas de R$ 216,00, contudo pagou a soma de R$ 9.283,90 e, ao 

procurar a instituição financeira, foi informada do saldo devedor de R$ 

5.000,00, anunciando o réu se tratar de contrato de cartão de crédito, sem 

que jamais tenha recebido um cartão, tampouco o utilizado, acreditando 

por todo este período que tinha firmado um de empréstimo, assinando para 

tanto o contrato em branco. Discorre sobre a relação de consumo entre as 

partes, aventando a violação ao princípio da boa-fé objetiva, a 

onerosidade excessiva, o enriquecimento sem causa, violação ao princípio 

da informação ao consumidor e do uso de publicidade enganosa, 

objetivando: - o recebimento de indenização por danos morais em R$ 

30.000,00; - a declaração de nulidade do contrato e de sua quitação; - a 

repetição do indébito quanto ao que foi pago a maior; - em antecipação de 

tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e 

abstenção de anotação em cadastros de inadimplentes; - a inversão do 

ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 e 

acostou documentos. Na decisão Id. 9609268 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a assistência 

judiciária e fixada a inversão do ônus da prova. O réu foi citado (Id. 

10601845) e em contestação Id. 10513874 aventou o decurso do prazo 

prescricional trienal e decadência. No mérito, discorre sobre a legalidade 

da modalidade contratual adotada, sobre a qual a autora tinha pleno 

conhecimento, na qual a fatura mínima até o limite de 5% é debitada em 

sua folha de pagamento e a fatura, para o pagamento do remanescente, 

encaminhada por boleto à sua residência, e aduz que: - é inviável a 

revisão de cláusulas contratuais, invocando o princípio “pacta sunt 

servanda”; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais; - não se fala em repetição do indébito; - não se aplica a 

inversão do ônus da prova; Rechaça o cálculo apresentado, a 

documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Realizada audiência (Id. 11580701), sem êxito na 

composição entre as partes, que na oportunidade aduziram não ter 

interesse na produção de outras provas. Impugnação à contestação Id. 

11660403, aventando, quanto aos juros remuneratórios e sua 

capitalização, não sendo este o momento oportuno para alterar o pedido 

inicial, portanto, dele não conheço. É o relatório. Decido. Por observar que 

a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes, com amparo legal 

no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Prefacialmente, no que tange à prejudicial de mérito aduzida pelo réu, faço 

constar, quanto ao prazo prescricional, que considerando o fato de que o 

próprio réu alegou que a relação entre as partes está consolidada por 

meio de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, já que até hoje 

lança mensalmente na folha de pagamento da autora a fatura mínima 

calculada pelo Banco, não há como acolher a tese de início do cômputo da 

prescrição da data de sua assinatura, pois resta consolidado o 

entendimento de que, em ações de revisão contratual, o marco inicial se 

dá do vencimento da última parcela. Deste modo, ao se ter em vista que o 

contrato impugnado nos autos foi firmado em novembro de 2011, ainda 

que computado o prazo de 36 meses alegado pela autora, seu término se 

daria em novembro de 2014, sendo decenal a prescrição disposta no art. 

205 do CC, e não trienal, como aduzido pela parte ré. Nessa vertente: 

“APELAÇÃO CIVEL - REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

CELEBRAÇÃO ANTERIOR A RESOLUÇÃO Nº 3.954-CMN, DE 24/02/2011 - 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - NECESSIDADE - 

REGISTRO DO CONTRATO E GRAVAME - NÃO PREVISTA NA TABELA I 

DA RESOLUÇÃO CMV 3.919/2010 - ABUSIVIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. "Conforme entendimento assente deste Tribunal, o prazo 

prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se 

pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e 

a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a 

égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código 

Civil) pois fundadas em direito pessoal." (AgRg no AREsp 763465/SP, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma do STJ, j. 17/11/2015, DJe 

27/11/2015). [...] - Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0079.13.079968-1/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 

07/10/2016). Da mesma sorte, não há falar em decadência do direito do 

Autor pelo decurso do prazo de quatro anos, visto que sua pretensão é o 

reconhecimento de quitação da avença, em face do tempo de pagamento, 

não pretendendo sua anulação. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

o entendimento no sentido de que, essas ações, o prazo a ser observado 

é o vinténario, previsto no artigo 177 do Código Civil/1916. Posto isso, 

REJEITO a prejudicial aventada e passo ao exame do mérito. Pretende a 

autora, por meio desta ação, a declaração de quitação do contrato 

entabulado entre as partes, com o recebimento das indenizações 

decorrentes de tal fato, ao aduzir ter firmado um contrato acreditando 

tratar-se de um empréstimo, sendo surpreendida com a posterior notícia 

de se tratar de cartão de crédito. Mister se faz considerar, inicialmente, 

que aplica-se à relação entre as partes as normas de proteção e defesa 

do consumidor, competindo ao fornecedor a prestação dos devidos 

esclarecimentos a parte consumidora quanto ao modo de pagamento da 

operação, seus encargos e seu funcionamento, senão vejamos: “Art. 52. 

No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito 

ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 

entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - 

preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos 

juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente 

previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a 

pagar, com e sem financiamento.” Do exame do instrumento contratual 

utilizado pelo réu, é possível verificar a dubiedade de seus termos, já que 

no mesmo “modelo de formulário” consta tanto a opção para o 

preenchimento de um contrato de “empréstimo consignado” como também 

o de “cartão de crédito” (Id. 9253571), mostrando-se confuso, dando 

margem a dúvidas e incompreensões, mesmo para um consumidor 

instruído. Ainda, extrai-se que as condições gerais do contrato e os 

encargos cobrados relativo ao “cartão de crédito”, não há 

esclarecimentos a contento quanto ao modo de pagar o alegado saldo 

devedor total, mas apenas a informação, no item XI (Id. 9253571 – Pág. 4) 

sobre o pagamento da fatura mínima. De toda a documentação encartada, 

em especial das faturas de cartão de crédito exibidas pela parte ré com a 

contestação (Id. 10513843 e 10513851) tem-se que, por todo o curso da 

relação entre as partes, a autora nunca efetuou compras no mercado, 

havendo apenas o lançamento da fatura mínima a mensal incidência dos 

juros aplicados ao saldo devedor do chamado saque em cartão de crédito, 

tornando a dívida impagável, já que mês a mês esta sofre acréscimo. Há 

de se ter em vista que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a 

dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com 

transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para 

conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição 

financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo, 

de conseguinte é nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, 

confuso e mal elaborado. Agindo assim, patente a violação ao princípio da 

informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, 

senão vejamos: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance.” Isso porque, faz-se necessário, 

nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e 

redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, 

devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange 

ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público 

consumidor, exigindo-se-lhes a observância dos princípios da informação 

e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
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dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios”. Faço constar que, a despeito da tese, com a qual 

coaduno, de que ao assinar contrato em branco a parte consumidora 

outorga poderes à parte contrária de preencher o contrato na forma que 

bem entender, no caso dos autos a autora demonstrou ter sido ludibriada 

pela instituição financeira, já que o pacto em tela tinha todas as 

características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, 

modalidade manifestamente desvantajosa à parte, que jamais o utilizou 

para compras no mercado. Conforme o posicionamento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, “As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias”. Desta sorte, extrai-se dos elementos probatórios 

dos autos que a autora nunca teve a intenção de contratar o "cartão de 

crédito consignado" oferecido pelo réu, sendo induzida a erro quanto ao 

objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, 

acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as 

prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em 

verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da 

fatura. Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que 

obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva 

ao consumidor, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato 

de cartão de crédito consignado firmado pelas partes, outra solução não 

resta senão a de acolher o pleito de considerar o contrato como sendo de 

empréstimo consignado. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - 

EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações 

confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o 

consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado 

pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo 

consignado. Todavia, desde outubro de 2015, o consumidor bancário 

sujeitou-se ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, 

mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio 

como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso 

concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio 

jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento sem 

preenchimento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, 

na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com 

limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu 

benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço 

bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo 

manifestada pelo consumidor, devendo ser tratado como típico Contrato de 

Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade 

com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente 

a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo 

cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 - Estando 

configurada a ofensa à honra do consumidor, é de rigor a condenação da 

Instituição Bancária ao pagamento de danos morais. 5 - Havendo a 

sucumbência mínima dos pedidos iniciais, é de rigor a inversão do ônus 

sucumbencial em face do Banco.”(TJMT - Ap 105561/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAIS - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DESCONTO MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DÍVIDA INSOLÚVEL - ABUSO 

E ONEROSIDADE EXCESSIVOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE 

MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – 

AFASTAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO A SER APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide 

as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, 

o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de 

empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão 

de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da 

fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de 

informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de 

crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam 

sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de 

crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao 

refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não 

discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente 

onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos 

realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o 

passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os 

princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em 

questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em 

folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo 

aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em 

relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do 

procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação 

da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por 

paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização 

da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem 

mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a 

incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade. Se apurado 

que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela deverá ser 

compensada e/ou restituída, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

inclusive se já houve o adimplemento integral da dívida. O desconto 

indevido realizado nos vencimentos do autor/apelante certamente acarreta 

abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, aqui fixada em R$ 8.000,00.”(TJMT - Ap 

109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017). Diante de a abusividade a perpetrada, o contrato entabulado 

entre as partes deve ser tido como crédito pessoal consignado 

(servidores públicos), a fim de afastar o manifesto abuso praticado 

mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da 

dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão. Como 

consequência, na forma dos julgados acima carreados, determino na fase 

de cumprimento de sentença o cálculo dos juros remuneratórios relativos 

aos contratos de crédito consignado aplicados no mesmo período, sem 

capitalização, conforme assentamento do Banco Central do Brasil, em 

1,97% ao mês, na forma do posicionamento sumulado pelo C. STJ: Súmula 

530: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de 

juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta 

de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, 

divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo 

se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. Após o cálculo, em 

liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a maior, como 

indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em dobro, como 

determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da instituição 

financeira. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR 

COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança 

quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a 

jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não 

verificado o pagamento indevido.” “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR 

INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA) No que tange aos danos morais, em se tratando de relação 

consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e 

considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela 
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reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” resta 

evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por meses e, 

quiçá, por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em 

tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os 

representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e 

causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média. Sobre o conceito, 

Carlos Roberto Gonçalves leciona que: "o dano moral direto consiste na 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a 

integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os 

sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na 

lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos 

patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou 

melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, 

devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do 

fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho 

tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando 

se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vitima 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. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano 

in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

DECADÊNCIA. AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO 

FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos 

ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma 

solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas 

nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem 

material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido 

ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam 

conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco 

pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela 

instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente 

adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha 

na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização 

por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 

17/06/2014) “CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - 

PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO 

POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO 

DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ 

EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na 

proposta constitui condição determinante de realização do negócio, 

impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo 

experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma 

diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o 

preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a 

condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores 

cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A 

indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser 

estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos 

prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada 

da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para 

o enriquecimento ilícito daquele.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 

16/03/2012) Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante 

da indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 

10.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano 

provocado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por VERONICE DE 

SOUZA MAGALHÃES em face de BANCO BMG S/A, para condenar o réu 

ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 

10.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação (art. 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, 

contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de 

liquidação de sentença a verificação da quitação do contrato, mediante a 

aplicação, sobre o valor contratado, de juros remuneratórios de 1,97% ao 

mês, sem capitalização, com a devolução em dobro do que foi pago a 

maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o deferimento, 

em sentença, do pedido de imediata suspensão dos débitos em sua folha 

de pagamento. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007118-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LEITE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007118-74.2018.8.11.0041. AUTOR: FELIPE LEITE MORAES 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por FELIPE 

LEITE MORAES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que aos 

04/06/2013 firmaram as partes o contrato de financiamento n. 4345453268 

para aquisição do veículo Fiat Punto, placa KAN4472, e ao atrasar o 

pagamento de mensalidades foi ajuizada a ação de Busca e Apreensão n. 

1000781-06.2017.811.0041, 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

sendo aos 27/01/2017 apreendido o bem, com sentença prolatada em 

05/12/2017, arguindo não haver conexão ou prevenção com o aludido 

processo, por já ter sido sentenciado, bem como por tratarem de causa de 

pedir e de pedidos distintos. Pretende a nulidade da cláusula de alienação 

fiduciária prevista no item 3, “c” o no item 3.2 do Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida, aponta a falta de data e lugar do pagamento, 

acarretando no não vencimento das parcelas, a novação que desvirtuou a 

finalidade da alienação fiduciária, arguindo o seu direito à restituição da 

posse do veículo apreendido e a indenização por danos morais, não se 

falando em depósito das parcelas incontroversas. Da detida análise 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 100 de 414



destes autos, bem assim da Busca e Apreensão anunciada, observo que, 

não obstante alegue o autor que o objeto daquela ação seria diverso do 

constante nesta, do exame da contestação apresentada naquele caderno 

processual (Id. 12330344 - Pág. 68 a 82) observo que foram aventados os 

mesmos pontos destacados nestes autos. Ainda que o autor não tenha 

noticiado neste caderno processual, por não ter sido a matéria em 

comento rebatida, esta foi suscitada no Recurso de Apelação Id. 

12713381, ou seja, ainda não houve o trânsito em julgado dos pontos 

colocados em discussão. Feitas essas considerações, manifesta a 

repetição, nesta ação, de pedidos também formulados nos autos em 

comento, revelando-se manifesta a ocorrência da litispendência parcial, já 

que o único pedido formulado nestes autos que não havia sido inserido 

naquele refere-se ao dano moral, todavia, para o acolhimento deste 

requerimento indenizatório mister se faz a apreciação dos demais, de 

modo que ausente os pressupostos processuais para o prosseguimento 

deste feito, ainda que apenas quanto ao dano moral. Cabe ressalvar que, 

nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º, do CPC, a litispendência ocorre 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com a identidade de 

partes, de causa de pedir e de pedido, sendo motivo de extinção da ação 

sem exame do mérito, conforme regra do artigo 485, inciso V, do mesmo 

codex. Sobre o instituto, elucidativa é a lição do Desembargador mineiro 

Ernane Fidélis dos Santos (Manual de Direito Processual Civil – Vol 1, São 

Paulo: Saraiva, 10. ed., 2003), que entendo oportuno trazer à colação: 

Caracterizada a lide, diz-se que há “lide pendente” ou “litispendência”. Uma 

lide se identifica por seus elementos subjetivos, que são as partes, e por 

seus elementos objetivos, que são a causa de pedir e o pedido. Em 

conseqüência, será a mesma lide a que tiver as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. A hipótese mais comum de 

litispendência será a repetição ipsis literis de ação já em andamento. O 

autor se diz credor e pede a condenação do réu no pagamento e depois 

faz o mesmo pedido, com os mesmos fundamentos, em outro processo”. 

P. 277. Nas ações em questão, verifico que, além de a identidade de 

partes e de pedido, a causa de pedir, que nos termos do art. 319, III, são 

os fatos e o fundamento jurídico do pedido, sendo o primeiro a causa 

remota, ou seja, a narração daquilo que ocorreu ou está ocorrendo, 

enquanto o último – causa próxima, pode ser conceituado como as 

consequências do fato narrado, também se revelam idênticas. Logo, 

manifesta a extinção desta ação, sem exame do mérito, conforme regra do 

artigo 485, inciso V, do CPC, cabendo o prosseguimento da outra ação, já 

em trâmite na 4ºVDB. Assim, é pacifica a iterativa jurisprudência em 

situação desta natureza: “Ação de indenização. Danos morais. 

Litispendência. 1. Ajuizada anteriormente ação indenizatória baseada no 

mesmo fato, assim a divulgação de conceitos que mancham o 

comportamento do autor, ferindo-lhe a honra e a dignidade, não pode ter 

curso outra entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – REsp 

260036 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2000/0049978-1 - Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO – Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA). Por 

fim concedo ao autor o benefício da justiça gratuita, como requerido. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por FELIPE LEITE MORAES em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o que faço com amparo legal 

no art. 485, IV e V do CPC. Transitada em julgado, sem manifestação, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000922-25.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDRE CAPELARI 

RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO , Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA E DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO 

DE LIMINAR ajuizada por ANDRE CAPELARI em face de BANCO 

BRADESCO S/A (HSBC BANK BRASIL S/A), todos qualificados nos autos 

em referência, relatando o autor que aos 28/03/2016 firmaram as partes 

um contrato de CDC, destinado a aquisição de um veículo Renault Kangoo 

placa OAT1506, assumindo o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 

787,03, das quais quitou 04 e, após atrasar o pagamento das demais, 

deparou-se com a cobrança de encargos abusivos, sendo esta a razão 

pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios em 12% 

ao ano, já que cobrado em patamar superior à taxa média de mercado; - o 

afastamento da prática de capitalização mensal ou diária de juros; - a 

nulidade das cláusulas contratuais abusivas e do próprio débito, com o 

afastamento de sua mora; - juros moratórios em 1% a.a.; - o expurgo da 

comissão de permanência, cumulado com outros encargos; - a declaração 

de prática de venda casada quanto às taxas e tarifas; - devolução de 

R$1.614,28; - a repetição do indébito; - em antecipação de tutela, a 

vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na 

posse do bem; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 e 

acostou documentos. Na decisão Id.4718299 foi concedida a assistência 

judiciária e na decisão Id. 9189761 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada e designada audiência, realizada sem 

êxito na composição entre as partes, ausente o autor, sendo-lhe na 

oportunidade aplicada a multa do art. 334 do CPC. O réu foi citado, como 

se infere do AR acostado no Id. 10415654 e em contestação Id. 10589455 

refutou em preliminar a concessão das benesses da assistência judiciária. 

No mérito, aduz que: - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, 

invocando o princípio “pacta sunt servanda”, não se falando em contrato 

de adesão; - a capitalização de juros possui respaldo legal; - está 

superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação, além de estipulados na 

média de mercado; - não há configuração da “mora debendi”, sendo lícita a 

incidência da comissão de permanência, sendo regulares os encargos 

moratórios entabulados; - não se fala em repetição do indébito; - não se 

aplica a inversão do ônus da prova; - não estão presentes os requisitos 

da tutela antecipada; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id.10831814. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Prefacialmente, faço constar que, apesar de ter sido 

ajuizada a ação em face de HSBC BANK BRASIL S/A, a contestação Id. 

10589455 foi firmada por BANCO BRADESCO S/A, que anunciou ser 

sucessor de direitos e obrigações do antigo Banco HSBC. Considerando a 

notoriedade de tal fato, sem impugnação pela parte adversa, defiro a 

substituição do polo passivo. Anote-se em substituição ao atual registro 

(KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO). Pretende o requerente a revisão 

do contrato de financiamento firmado entre as partes, conforme se infere 

da cópia encartada com a exordial, Id. 4613185 – Pág. 4 a Pág. 7. Com 

relação à assistência judiciária, basta a mera alegação da parte de que 

não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo 

de seu próprio sustento e/ou de seus familiares. A lei não prevê 

obrigatoriamente que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelo beneficiário, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Nos termos da lei, portanto, não 

basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem 

pleiteou o benefício. Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, 

do hodierno CPC, “A assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas 

considerações, mantenho a concessão da assistência judiciária ao autor. 

Apesar de o réu discorrer sobre a imutabilidade das cláusulas livremente 

pactuadas e em consonância com a legislação em vigor, encontra-se 

inserto na Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais, 

dispositivo que assegura a intervenção do Poder Judiciário para 

apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte (art. 5º, inciso XXXV), 

reforçada pelo art. 51 da Lei Consumerista. Embora permaneça vigente o 
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princípio da força obrigatória dos contratos - "pacta sunt servanda" -, este 

é redimensionado quando se constata a abusividade ou onerosidade 

excessiva, autorizando a revisão contratual. Ademais, é inconteste a 

incidência do CDC sobre as relações entre consumidores e instituições 

financeiras, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a 

emissão da Súmula n.º 297, que dispõe que “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, sendo certo o direito 

do consumidor, parte hipossuficiente, à inversão do ônus da prova quanto 

aos documentos que não detém. Em face de os princípios do Direito do 

Consumidor e considerando-se que a instituição bancária é prestadora de 

serviços, indiscutível a possibilidade de se declarar a nulidade das 

cláusulas, em contrato de adesão, que possam ser consideradas iníquas 

e abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada ou que 

sejam incompatíveis com os princípios da boa-fé e da equidade (art. 51, IV, 

CDC), hoje consagrados no Código Civil Brasileiro, além de o princípio da 

função social dos contratos. No que tange ao requerimento firmado na 

inicial de reconhecimento “ex officio” de nulidade de todas as cláusulas 

abusivas, tenho que não há como ser apreciado tal pedido, posto que sem 

a correspondente causa de pedir, ou tampouco especificação de qual 

seria o excesso cometido, como ocorre quanto a exclusão da cláusula 

mandato e quanto ao pleito genérico de afastamento das taxas e tarifas 

administrativas, já que ainda que apenas na impugnação à contestação 

tenha o autor nominado quais seriam, o que não foi feito na exordial, 

trata-se de pleito genérico, sem fundamentação. Cumpre ressalvar que, 

conforme o disposto no art. 295, parágrafo único, inciso II, do CPC/73 (art. 

330, § 1º, inciso III do NCPC), a peça inaugural deverá ser considerada 

inepta quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão", isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da 

substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, 

decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição 

de Humberto Theodoro Júnior à respeito: "Quando o Código exige a 

descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a 

adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, que se 

contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a substanciação, adotada 

por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve se fazer 

à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o complexo de 

fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na 

petição inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, 

então, ao primeiro plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de 

ser identificado desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª 

ed., p. 326). Sob esse prisma, extrai-se que o autor, ao deduzir em juízo a 

sua pretensão, deve indicar, além do direito subjetivo que pretende 

exercitar, também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido 

formulado, posto que estes requisitos devem ser observados para permitir 

à parte contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do 

exercício pleno do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

ENCARGOS ABUSIVOS. NORMALIDADE DO CONTRATO.TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. PARTE 

CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão de ofício 

de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos sujeitos às 

normas de defesa do consumidor. Precedentes de ambas as turmas da 2ª 

Seção deste Tribunal. 2. Os encargos qualificados como abusivos e que 

afastam a mora do devedor são aqueles que incidem na fase de 

normalidade do contrato e não os que decorrem da inadimplência do 

devedor. 3. As administradoras de consórcio podem estabelecer o valor 

da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre 

concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). 

Precedentes da 2ª Seção. 4. A ausência de intimação da parte contrária 

para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi 

atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, 

não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da 

possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a 

reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 

1100270/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse 

posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula n. 381/STJ, que 

determina que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 

de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende 

o autor seja declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o 

exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade 

contratual. Sendo assim, passo ao exame da matéria devidamente 

suscitada na peça vestibular. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Com 

relação ao pedido de redução dos juros remuneratórios, imperioso se faz 

esclarecer que é voz corrente a abusividade da cobrança de juros em 

patamares além da média de mercado, por ser considerado excessivo, 

acarretando exorbitante lucro à instituição financeira em detrimento do 

consumidor. Embora os Tribunais Superiores tenham sedimentado o 

posicionamento sobre a inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da 

Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e, tendo 

a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do 

artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 

12% ao ano, senão vejamos: Súmula 596/STF: “As disposições do 

Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras 

públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.” Súmula 

Vinculante n. 7: “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada 

pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei 

complementar.” Súmula 382/STJ: “A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 

381/STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade de cláusulas.” No caso em tela, ao se ter em vista 

que, não obstante o posicionamento jurisprudencial acerca da ilegalidade 

dos juros praticados em dissonância da média de mercado, não formulou 

pedido nesse sentido, aliado ao fato de que, como disposto em 

contestação – Id. 10589455, Pág. 9, REJEITO este requerimento. DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à capitalização de juros, 

há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é 

possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da 

MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que 

possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” Para a caracterização da contratação da capitalização 

mensal de juros, resta sedimentado o posicionamento de que, quando na 

contratação de prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa 

mensal não corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, 

está o pacto indicando que os juros se deram de forma capitalizada. 

Assim o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, 

pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, 

fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC que: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 
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inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que no contrato Id. 

4613185 – Pág. 4, da forma como estipulado, com a demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 2.1%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 28,32%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DA MORA DO CREDOR Afirma o requerente que a 

cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, não existem óbices à cobrança dos 

encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do 

ajustado. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Refuta o autor a cumulação da 

incidência da comissão de permanência, cumulada com outros encargos, 

enquanto o réu aventa a regularidade dos encargos moratórios 

pactuados. Apesar de a existência de decisões admitindo a cobrança da 

comissão de permanência, pela taxa média de mercado, conforme 

estipulado pelo BACEN, limitado ao teto contratado, esta não pode cumular 

com juros, correção monetária e multa, uma vez que a comissão possui a 

natureza jurídica tanto de juros remuneratórios quanto de correção 

monetária, pois já embutidos índices que a um só tempo correspondem à 

remuneração do capital e à atualização do valor da moeda. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento disposto nas seguintes súmulas: 

Súmula 30 – “A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis”. Súmula 294 – “Não é potestativa a cláusula contratual que 

prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” Súmula 

296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 

permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de 

mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual 

contratado”. Deste modo, há de se aplicar apenas a comissão de 

permanência, à taxa média de mercado, senão vejamos o posicionamento 

jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a cobrança de comissão de 

permanência- tão-somente no período de inadimplência- calculada pela 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, 

contudo, à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação 

com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa 

contratual 2. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental 

manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no 

artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (STJ - AgRg no AREsp 53.863/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 06/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO E 

LIMITADA À DO CONTRATO. SÚMULAS N. 83 E 294-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." Súmula n. 294, 

do STJ. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." Súmula n. 83, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no Ag 913.784/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011) Ao 

se ter em vista que, no caso em tela, não foi exibido o inteiro teor do 

contrato objeto de revisão, não restando comprovada a expressa 

pactuação da comissão de permanência, ônus que, incumbia à instituição 

financeira, sua eventual incidência deve ser expurgada do cálculo. Como 

consequência, permanecem apenas os encargos moratórios da 

normalidade, quais sejam, juros moratórios de 1% ao mês, de acordo com 

a regra disposta no CC/2002, art. 406, c/c o art. 161, parágrafo 1º, do 

CTN, a multa moratória limitada ao patamar de 2%, em observância ao 

disposto no art. 52, § 1º, do CDC, enquanto, para a correção monetária, há 

de se utilizar o INPC, índice que melhor retrata a desvalorização da moeda. 

Outrossim, sem respaldo a pretensão de juros moratórios em 1% a.a. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição do 

indébito, constato que, não obstante a revisão em parte das cláusulas 

pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do 

que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da 

parte, o que não se vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a 

orientação firmada pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a devolução em 

dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando 

demonstrada a má-fé do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, 

impõe-se a compensação dos honorários advocatícios e custas 

processuais, na proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

25/02/2014, DJe 04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução 

em dobro, devendo eventual cobrança a maior ser restituída de forma 

simples. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que, na decisão interlocutória 

Id9189761, foram rejeitados os pedidos formulados em tutela antecipada. 

Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, tampouco o manejo de 

recurso pelas partes, mantenho tal indeferimento na forma fixada. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por ANDRE CAPELARI em face de 

BANCO BRADESCO S/A (HSBC BANK BRASIL S/A), para determinar, 

como encargo moratório, a incidência apenas de juros moratórios de 1% 

ao mês, multa moratória de 2% e correção monetária pelo INPC/IBGE, com 

o afastamento dos demais encargos moratórios, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por ter o 

réu decaído de parte mínima, 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 
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razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012702-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAU BIASOTO CORRALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012702-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THAIS CAU BIASOTO 

CORRALES 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 13253484, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN, solicitando que este retire a 

restrição judicial inerente a esta ação, bem como retirada de apontamentos 

realizados no CPF da requerida, tendo em vista que inexistem 

determinações judiciais nesse sentido. Ademais, constato que não houve 

recolhimento das custas processuais, razão pela qual, intimo o requerente 

para solvê-las em 15 dias. Em caso de descumprimento, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Ante a renuncia 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de maio de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018029-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (RÉU)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

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:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010723-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008449-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN BARCELO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026397-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EMBARGANTE)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 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: 1034812-52.2017.8.11.0041

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:

M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre mandado acostado aos autos e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
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Processo Número: 1004238-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Nota a parte autora: Vistos, etc. Certifique-se sobre a juntada de todos os 

documentos conforme julgados. Havendo algum faltante, intime-se o 

requerido para proceder a juntada no prazo legal. Ao contrário, tenho por 

satisfeita a obrigação pelos documentos juntados, facultando extração de 

cópias e após, arquive-se como já determinado nos autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018427-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018800-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIELI RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037302-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON LUIS DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

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:

JULIO MARCOS LAZZARINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031333-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JESUS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011518-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009576-64.2018.8.11.0041

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:

WAGNER FERNANDES KIELING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extincao, advertindo que nao serão considerados pedidos 

repetidos ja analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestacao, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiaba, 22.105.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017732-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação de todos os 

executados no prazo de legal e por uma das formas de Lei e somente 

após, analisarei pedido de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)
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JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora depositar diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

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:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038570-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022620-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS PODOLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016780-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE PINTO LOPES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

certidão de id.13208619, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 107 de 414



Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

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 HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEREZ SCEDRZYK (RÉU)

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (RÉU)

DGM ARQUITETURA URBANISMO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Concedo o prazo legal para o autor dar prosseguimento ao 

feito. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011518-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022359-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LAURA DE ARAUJO FALCAO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007979-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA DE BESSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Chamo processo à Ordem. No presente feito não foi lançada 

nenhuma sentença a ensejar o recurso de apelação interposto pelo autor. 

A sentença constante no ID 12497781 foi prolatada em outro processo e 

somente foi lançada no presente para demonstrar o não reconhecimento 

de prevenção, como ali especificado. Assim, cumpra-se o despacho inicial 

de liminar e desentranhe-se o recurso de apelação, entregando-o ao 

Signatário, certificando nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009576-64.2018.8.11.0041

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:

WAGNER FERNANDES KIELING (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extincao, advertindo que nao serão considerados pedidos 

repetidos ja analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestacao, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiaba, 22.105.18 Mati lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011169-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016287-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011274-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO AUGUSTO SOUSA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010536-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028320-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005700-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS JEFFERY DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009883-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

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:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

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:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028881-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY DA SILVA NEVES 95344314191 (RÉU)

CLEIDIANY DA SILVA NEVES (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022620-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS PODOLAN (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038570-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027631-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo realizado entre o autor e o Banco BMG 

S/A, para surtir seus efeitos legais, cumpra-se o referido como avençado 

nos autos. Prossiga-se a ação somente em relação aos demais 

requeridos, anote-se. Efetivadas as citações com ou sem respostas diga 

o autor e após, conclusos. intime-se. Cmpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 22.05.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13951 Nr: 13410-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE VEÍCULOS LTDA., NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada intimada para 

efetuar o pagamento do débito declarado na Ação de Procedimento 

Ordinário n° 1701-27.1999.811.0041 - Código 8660, devidamente 

atualizado, no prazo legal, sob pena de prosseguimento da presente ação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 781881 Nr: 35500-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, Luiz Ferrúcio Duarte S. Junior - 

OAB:21.273/GO, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 
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OAB:4.411/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Fiaca o Advogado Dr. LUIZ FERRUCIO DUARTE 

S. JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 21.150, intimado a comparecer no 

cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT para, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, proceder ao pagamento dos emolumentos referentes ao 

levantamento da averbação da penhora, conforme solicitado no ofício n° 

552/2018 de fls. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 864233 Nr: 4998-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12980 Nr: 3488-91.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMÉRICA DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, IVO 

FERREIRA DA SILVA, Maria Ferreira da Silva, RUY PINHEIRO DE ARAÚJO, 

ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVO FERREIRA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 3488-91.1999.811.0041, Protocolo 

12980, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110608 Nr: 14930-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. COMERCIO DE BORRACHAS LTDA ME, 

VANESSA RODRIGUES CAMPOOS AGOSTINIS, CLAUDEMIR AGOSTINIS

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-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.: 728452 Nr: 24375-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE LIMA TEIXEIRA - ME, ROGÉRIO DE LIMA 

TEIXEIRA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000014-31.2018.8.11.0041

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:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAVESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

MARIANA DE CARVALHO PERRI OAB - MT18217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037044-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 
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para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002345-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAIS SILVA LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004232-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022057-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SANCHES NEGRINI - ME (EXECUTADO)

MARIANE DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1009645-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO)

GABRIELA SILVESTRE LIMA PIM OAB - SP379101 (ADVOGADO)

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI OAB - 087.319.198-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006716-90.2018.8.11.0041

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:

M. V. LAZARIN - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010469-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 
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processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017789-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJENANE STEFFINY CAMARGO CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Antes da remessa do recurso a parte autora manifestaou 

sobre satisfação do pagamento da condenação, assim, redigindo: "A 

primeira Requerida, Banco Itaubank S.A, realizou o pagamento integral da 

condenacao em relacao ao dano moral e honorarios advocaticios. Sendo 

assim, o Autor requer a intimacao da Requerida, ALPHAVILLE 

URBANISMO S/A, para que a mesma informe se deseja continuar com o 

tramite do seu recurso de apelacao por ela apresentado ou se desiste do 

mesmo, tendo em vista que o banco Itaubank S.A realizou a quitacao da 

condenacao." Desta forma, teno por satisfeita a obrigação da condenação 

pelo depósito realizado nos autos, nada mais havendo que as partes 

reclamarem, inviabilizando pedido de pagamento de saldo remanescente. 

Assim, tenho por cumprida a obrigação, expeça-se alvará em favor do 

credor e após, arquive-se. PRI. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004082-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CHAVES ROCHA (AUTOR)

LUCIO MARIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo de fls.224/225 para surtir 

seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o 

acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.05.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010270-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO)

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010270-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: CERRADOS AGRONEGOCIOS EIRELI - 

EPP Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 
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que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009954-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - SP159335 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009954-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SCANIA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ALOISIO 

BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

promovida por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de ALUISIO BARBOZA DE OLIVEIRA O Autor, entretanto, para fins de 

constituição em mora do Devedor, apresentou a correspondência de 

notificação – ID. 12723424, emitida em 20/04/2010, ou seja, há mais de 

OITO ANOS! Neste caso, devido o extenso lapso de tempo, ad cautelam, 

deve então a inicial ser emendada neste sentido, em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento. Em igual prazo, o Autor promova o recolhimento 

das custas e taxa de distribuição, bem como ao pagamento da diligencia 

do oficial de justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009977-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009977-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE MOURA Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010390-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010390-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: REJANE CRISLEY BARROZO Vistos. 

Trata-se de incidente processual para cumprimento de medida de busca e 

apreensão deferida no processo n.º 10693-87.2017.811.0059, em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Portanto, 

nos termos do art. 3º, parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, 

cumpra-se a decisão ID. 1280091, expedindo-se o competente mandado. 

Apreendido o bem móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo originário, 

independente de nova determinação. Em cinco (05) dias, o Credor 

comprove o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] § 12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. [2] § 13. A apreensão do 

veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição 

financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017156-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1017156-19.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

33.681,12; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: SERGIO LUIZ SOARES Certifico que, nesta faço a intimação 

da parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 14 de maio de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000803-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000803-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos. Processo concluso pendente de 

providências pela Secretaria. CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e 

expedientes avulsos deverão ser juntados aos autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas do recebimento na secretaria, independentemente 

de prévio despacho, intimando-se os interessados, inclusive o Ministério 

Público, quando for o caso, para manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

querendo, sobre: desistência da ação, após a citação; transação; cartas 

de citação; intimação ou notificação devolvidas por insuficiência de 

endereço; certidão do Oficial de Justiça, quando a diligência restar 

negativa; juntada de documentos novos; proposta de honorários periciais; 

laudos de avaliação e pericial; cálculo do contador; esboço de partilha etc. 

Sobre a petição do Requerido, intime-se o Autor a manifestação em quinze 

(15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, quarta-feira, 22 de maio de 2018 

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-51.2018.8.11.0041

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:

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004701-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO Vistos. Conclusão desnecessária. 

CNGCGJ, art. 1.217: Caso seja devolvida na secretaria com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente, a secretaria dela 

intimará a parte interessada para manifestarse no prazo de 05 (cinco) 

dias. Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço 

para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e 

entregará ao oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial. Parágrafo único. Se, no cumprimento 

da determinação supra, a parte requerer desentranhamento para nova 

diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, 

desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento. Intime-se o 

Autor a dar prosseguimento no feito em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022894-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CESAR DIONISIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022894-51.2017.8.11.0041. AUTOR: RONE CESAR DIONISIO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. O Autor maneja pedido de 

reconsideração ao comando judicial que indeferiu a concessão da 

assistência judiciária gratuita. Contudo, inexiste previsão jurídica de 

“pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro, figura 

oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. 

Para se insurgir contra decisão judicial deve o Requerente eleger o 

recurso cabível. Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de 

matéria já decidida no presente feito, repiso as argumentações 

expendidas na decisão combatida. Certifique-se o decurso de prazo da 

decisão ID. 12013757 e promovam-se os atos subsequentes por impulso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004928-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JADE GONCALO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004928-41.2018.8.11.0041. AUTOR: JAIRO JADE GONCALO 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Processo concluso pendente de providências pela Secretaria. 

Certifique-se o decurso de prazo da decisão ID. 11981477 e promovam-se 

os atos subsequentes por impulso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009242-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009242-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: URBANO SANTANA 

Vistos. Processo concluso pendente de providências pela Secretaria. 

Certifique-se o decurso de prazo para purgação da mora pelo Requerido. 

Só então conclusos para julgamento no estado em que se encontram. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006930-18.2017.8.11.0041

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:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1006930-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI, 

JOSE ARI DE ALMEIDA, FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA, JULIANO 

NEGREIROS DE ALMEIDA, SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA 

Vistos. Conclusão desnecessária. Cite-se na forma postulada pelo 

Exequente – ID. 13035127. Registre-se que já consta nos autos 

determinação a respeito da citação por hora certa no despacho inicial (ID. 

5475374). CERTIFIQUE-se o decurso de prazo para oferecimento de 

embargos ou pagamento do débito pela Executada Sidiane Saraiva Santos 

de Almeida, citada nos autos. Em quinze (15) dias o Exequente comprove 

o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020679-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SILVA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020679-05.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO SILVA 

BRANDAO Vistos. O Autor requer a desistência da ação, pois informa que 

as partes formalizaram acordo extrajudicial (ID. 13270171), contudo, fora 

efetivado o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos – 

ID. 13112075. Oportunizo ao Autor o prazo de quinze (15) dias para 

esclarecer o pedido no que diz respeito a apreensão do bem indicado na 

inicial. A Secretaria CERTIFIQUE-SE e diligencie-se acerca da citação do 

Requerido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCIO CORREA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001515-20.2018.8.11.0041. AUTOR: CLAUDIO MARCIO 

CORREA CARVALHO RÉU: BANCO BMG Vistos. Prima facie, registre-se 

que apesar de o Autor ter peticionado nos autos em 07/03/2018, a 

conclusão apenas foi realizada em 18/05/2018. A legislação processual, 

assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de parcelamento das 

custas, despesas processuais e honorários, a teor do disposto no art. 98, 

§6º, do CPC[1]. Ante ao exposto, AUTORIZO o Autor ao pagamento das 

custas iniciais em até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas 

monetariamente, devendo a primeira ser adimplida e comprovada nos 

autos em cinco (05) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação nos termos do art. 290, do CPC. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO [1] § 6º 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012746-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012746-44.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA ELISA DE 

OLIVEIRA NOETHEN RÉU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a 

parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do 

CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013572-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PANDOLFI (RÉU)

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA (RÉU)

KARRANCA NAUTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013572-70.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: KARRANCA NAUTICA LTDA - ME, PAULO ROGERIO DE ALMEIDA, 

SIMONE PANDOLFI Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos 

pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013129-22.2018.8.11.0041

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:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013129-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO Vistos. 

Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE 

O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 
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pena de lhe ser penhorado os bens ofertados em garantia de penhor 

cedular de primeiro grau (Documento ID. 13213951), consoante arts. 829, 

830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não pagar o quantum 

debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora dos 

bens indicados na exordial, sendo nomeado depositário o exequente ou 

quem este indicar. Proposta a presente execução de título extrajudicial, 

nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos 

pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter certidão de que a 

execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos 

do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, 

CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) 

dias, o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, 

nos termos do PROVIMENTO 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 21 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013372-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

FRANCOIS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013372-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CX CONSTRUCOES LTDA, FRANCOIS ALMEIDA, ANTONIO 

CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE, ADEIR PINTO DA SILVA 

Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013557-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AIRES FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013557-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: FELIPE AIRES FORTES Vistos. Pendente de vinculação o 

recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta razão, no prazo de 

quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente o devido 

recolhimento/regularização das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, expeça-se o mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de lhe ser 

penhorado o imóvel hipotecado (Documento ID. 13272914), consoante art. 

829 do NCPC. Se os executados não pagarem o quantum debeatur ou não 

depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora do imóvel hipotecado, 

sendo nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelos Executados, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 21 de maio de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013710-37.2018.8.11.0041

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:

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013710-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI SILVA 

Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013711-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013711-22.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, OSMANA 

RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA REGINA DE ALMEIDA Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013713-89.2018.8.11.0041

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:

IVETE MANDACARI SILVA (RÉU)

EDMAR JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013713-89.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI SILVA Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013715-59.2018.8.11.0041

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:

IVETE MANDACARI SILVA (RÉU)

EDMAR JOSE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013715-59.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI SILVA Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013669-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013669-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: BENEDITO DA SILVA LARA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão em alienação fiduciária promovida por ITAU UNIBANCO 

S/A em desfavor de BENEDITO DA SILVA LARA. Da análise detida dos 

autos verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da 

parcela com vencimento em 11/02/2018, entretanto, a notificação do débito 

encaminhada ao Devedor diz respeito a parcela anterior, cujo vencimento 

deu-se em 11/12/2017 (Documentos ID. 13287928). Ou seja, a Requerida 

quitou a parcela em aberto após a notificação, tanto que o débito referente 

a esta correspondências foi excluído do demonstrativo de débito 

apresentado pelo Autor (ID. 13287919). Desconstituída então a mora, 

imprescindível requisito para concessão da liminar ora pleiteada, cabe ao 

Credor promover então sua notificação novamente em caso de 

inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

- PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA NA DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O pagamento 

da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, 

elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas parcelas, 

vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova 

notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, Relator: 

Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim sendo, 

concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo Autor, 

para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, válido e 

atualizado, sob pena, de indeferimento da inicial. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008563-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008563-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO PAN S/A 

em face de LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXÃO, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 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 

que diz respeito ao pedido de conexão desta ação de busca e apreensão 

com a ação revisional de contrato proposta pelo Requerido, e que por 

acaso tramita nesta Unidade Judiciária (n.º 1004260-70.2018.8.11.0041), 

observo que não há identidade de objeto ou causa de pedir entre as 

demandas, ainda que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento. 

Isto, pois, na ação revisional, o que se discute é a suposta abusividade de 

cláusulas do contrato, e na busca e apreensão a causa de pedir é a 

retomada da posse do bem diante da mora do devedor, esta regularmente 

constituída com a notificação válida. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015530-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMEIRE PEREIRA MENDES (AUTOR)

MARCO ANTONIO NORONHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015530-28.2017.8.11.0041. AUTOR: ELISMEIRE PEREIRA MENDES, 

MARCO ANTONIO NORONHA DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. ELISMEIRE PEREIRA 

MENDES e MARCO ANTONIO DE NORONHA DA SILVA interpuseram a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

BV FINANCEIRA. Postula preliminarmente a concessão de tutela de 

urgência para afastar o efeito da mora e determinar que o Requerido 

abstenha-se de propor ação de busca e apreensão do bem ofertado em 

garantia de alienação fiduciária, objeto do contrato sub judice, mediante a 

consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas, no valor de R$ 

520,00 (quinhentos e vinte reais). Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. Aos autores, foi 

deferida a Justiça Gratuita na decisão ID. 10883088, a qual ratifico-a. O 

contrato sub judice está em vigência desde 22/07/2016 – ID. 11417823, ou 

seja, há quase DOIS ANOS, o que descaracteriza a urgência avençada, 

não se desincumbindo os Autores do ônus de demonstrar a grave lesão 

ou perigo de dano causado, caso não seja concedida a medida para 

afastar os efeitos da mora. Ora. A medida antecipatória visa atender 

situações de urgência, em que eventual delonga na prestação jurisdicional 

pode causar dano ao direito dos Requerentes, o que não é o caso dos 

autos, uma vez que somente após dois anos, ingressa em juízo para 

rediscutir as clausulas do referido termo. Registre-se que “a principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo (perigo da 

demora) e garantir a efetividade da jurisdição. Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo.” [1] Na hipótese, verifica-se que o pedido para afastar os 

efeitos da mora enquadra-se como pedido de tutela provisória e 

pressupõe a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da 

demora” nos termos do art. 300, do CPC/2015. Desta feita, deveriam os 

Requerentes, não apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a 

urgência demandada, que justifique a ocorrência de dano, à postergar o 

exercício do contraditório ao demandado. Somente o perigo, a princípio, 

justifica a restrição do contraditório. [2] Não vislumbro verossimilhança nas 

alegações dos Autores e INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado em 

razão da ausência dos requisitos elencados no art. 300, do NCPC. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos Autores 

(CPC/2015, art. 344). Intime-se e expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.2 – 11ª Ed., 

p. 581. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. [2] Cf. ZAVASCKI, Teori Albino. 

Antecipação de Tutela, 2ª Ed., 1999, p. 80.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010450-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010450-49.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A RÉU: 

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar, fundado em 

inadimplência de prestações decorrentes de contrato de arrendamento 

mercantil para aquisição do veículo descrito na inicial. Aplica-se aos 

contratos de arrendamento mercantil de bem móvel o entendimento firmado 

pela Segunda Seção do STJ, entendimento jurisprudencial que já vinha 

sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção daquela Corte 

Superior e que culminou com a edição da Lei n. 13.043/2014, a qual fez 

incluir o § 15º ao art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, autorizando 

expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a 
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alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de 

veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei nº. 6.099/74). 

Pois bem. Compulsando os elementos dos autos verifica-se que a parte 

autora comprovou a celebração do contrato descrito na inicial, a mora e o 

envio da notificação ao endereço constante no seu cadastro, 

configurados assim os pressupostos autorizativos para o deferimento da 

liminar. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR PARA REINTEGRAR A PARTE 

AUTORA NA POSSE DO BEM ARRENDADO, descrito na Inicial. Expeça-se 

de mandado de reintegração, ficando o Autor como depositário do bem, 

consignando que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar 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 da lide e/ou 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, da juntada do mandado nos autos, 

conforme redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 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 Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

maio de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009209-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIETE ALVES DA CUNHA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009209-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUZIETE ALVES DA 

CUNHA MORAES Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, 

corrijo o valor da causa para R$ 17.458,53 (dezessete mil, quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de 

cálculo ID. 12630021, isto pois, em ações de busca e apreensão o valor 

da causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, devendo o Autor proceder 

com o recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos 

termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007775-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BISPO DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007775-50.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA DEPRECADO: RENATO BISPO DA SILVA 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. Portanto, prosseguindo-se com seu regular 

processamento, cumpra-se o ato deprecado, registrando-se que a parte 

interessada já comprovou o recolhimento da diligência do oficial de justiça. 

No intuito de aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, 

a Secretaria observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na 

CNGCGJ[1]. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas precatórias 

recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar as folhas 

no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior para a 

numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso do 

Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá comunicar 

ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com confirmação de 

recebimento, e juntada do comprovante nos autos, informando todos os 

dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da carta precatória 

deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer carga apenas da 

contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do despacho ou decisão e 

demais documentos necessários. Art. 1.213. Sendo negativa, total ou 

parcial, a diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 

05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao 

pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 

(trinta) dias, manifestação ou providência da parte interessada 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão. § 2º As cartas precatórias na situação supra mencionada, 

distribuídas antes da vigência da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de 

relacionadas pela secretaria, com o valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro, para serem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 121 de 414



devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas. Art. 

1.214. Caso seja devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer 

outro expediente, com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, 

sem a prática de todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de 

determinação judicial.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010917-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI DE PAULA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010917-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAGALI DE PAULA LEITE Vistos. 

Intime-se o Autor a emendar a inicial trazendo aos autos o contrato com 

clausula de alienação fiduciária referido na inicial, legível, sob pena de 

indeferimento desta, em quinze (15) dias. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, deve o Autor promover a vinculação da guia 

de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010407-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010407-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: UNICA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA EXECUTADO: JOAO FERREIRA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por ÚNICA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA em face de JOÃO FERREIRA. Inobstante a decisão do juízo originário 

(ID. 12936304) para redistribuição e processamento do feito para uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência destas Especializadas, pois o titulo 

executivo em foi firmado com empresa de factoring que não se assemelha 

a instituição financeira. Na hipótese, a demanda não envolve interesses 

típicos de relação bancária e nesse sentido colaciono a seguinte 

jurisprudência do TJMT: RAC – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO 

MANEJADA POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE FACTORING NÃO SE 

EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 

2º, DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS 

GERAIS DA CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, ficando com a competência exclusiva para 

processar e julgar 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. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014) Por estas razões, devolvam-se os autos ao 

Juízo da 10ª Vara Cível desta Capital. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 

17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011723-63.2018.8.11.0041

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:

A. P. OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011723-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: A. P. OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO Vistos. O presente 

feito foi distribuído por dependência aos autos da ação n.º 

1000127-19.2017, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário. Por estas razões, remetam-se aquela Unidade Judiciária. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010857-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010857-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: FERNANDO JOSE DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão em alienação fiduciária promovida por ITAU UNIBANCO 

S/A em desfavor de FERNANDO JOSÉ DA SILVA. Da análise detida dos 

autos verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da 

parcela com vencimento em 03/10/2017, entretanto, a notificação do débito 

encaminhada ao Devedor diz respeito a parcela anterior, cujo vencimento 

deu-se em 03/08/2017 (Documentos ID. 12876562, pág. 10). Ou seja, o 

Requerido quitou a parcela em aberto após a notificação, tanto que o 

débito referente a esta correspondências foi excluído do demonstrativo de 

débito apresentado pelo Autor (ID. 12876555, pág. 05/06). Desconstituída 

então a mora, imprescindível requisito para concessão da liminar ora 

pleiteada, cabe ao Credor promover então sua notificação novamente em 

caso de inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA 

NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA 

INVÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O 

pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura 

da ação, elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas 

parcelas, vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e 

exige nova notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, 

Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim 

sendo, concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo 

Autor, para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, 

válido e atualizado, sob pena, de indeferimento da inicial. E ainda, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 
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ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010166-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010166-41.2018.8.11.0041. AUTOR: DONATO FERREIRA DA SILVA RÉU: 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por DONATO FERREIRA DA SILVA em 

face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em que o 

Autor pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria 

Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de 

Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da causa e da 

situação sócio-econômica do Autor, que é servidor público federal, que 

apesar de alegar hipossuficiência, tem renda mensal em torno de R$ 

6.000,00 – ID. 12756025, pág. 09, e sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua 

incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor, e 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. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017910-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RIGHI (AUTOR)

ANDRESSA REGINA HEMSING RIGHI (AUTOR)

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017910-24.2017.8.11.0041. AUTOR: ADELAR RIGHI EIRELI - ME, ADELAR 

RIGHI, ANDRESSA REGINA HEMSING RIGHI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Diante do pedido ID. 12646157, defiro a suspensão do feito nos 

termos do art. 313, V, “a” do CPC, até ulterior manifestação do Autor, 

devendo os autos permanecerem arquivados provisoriamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024525-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.A.BATISTA - ME (EXECUTADO)

MONICA BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024525-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: N.A.BATISTA - ME, MONICA BATISTA DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MONICA BATISTA DE OLIVEIRA e Outro, em 

que as partes informam composição amigável consoante termo de acordo. 

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (ID. 

12435751) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na 

forma postulada pelas partes. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o 

Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de presunção da 

quitação da obrigação e consequente extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024113-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024113-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA Vistos. O Autor informa 

que houve o descumprimento do acordo pela Requerida, postulando pelo 

prosseguimento do feito – ID. 4745983. Na hipótese dos autos, em que 

houve o parcelamento do débito, sem novação, diante do descumprimento 

da transação, mostra-se plenamente possível a continuidade do 

processamento do feito. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO - SUSPENSÃO 

CONVENCIONADA PELAS PARTES – DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE – 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO - POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO 

ART. 922 DO CPC, EM ANALOGIA - RECURSO PROVIDO. Tendo, as 

partes, celebrado acordo para o parcelamento do débito, objeto da ação 

de busca e apreensão, é perfeitamente cabível a suspensão do processo, 

pelo prazo estipulado na avença, em especial porque convencionado 

pelas partes, em analogia ao disposto no artigo 922 do Código de 

Processo Civil. Descumprida a avença, é cabível o prosseguimento do 

procedimento constritivo. (Ap 12166/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 21/08/2017) Portanto, renove-se a expedição do 

mandado de busca e apreensão para efetividade da medida já concedida 

nos autos, devendo o Autor comprovar o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. A respeito do pedido do Autor para realização de 

penhora online via Bacejund, registre-se que neste sentido, deve o feito 

ser convertido em processo executivo, conforme hipótese prevista nos 

termos do art. 4o, do Dec. Lei n.º 911/1969 e hodiernas alterações[1]. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Se o bem alienado fiduciariamente não 

for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012529-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON CEZAR MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012529-98.2018.8.11.0041. AUTOR: JAILSON CEZAR MARTINS RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por JAILSON CEZAR MARTINS em face 

de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

que o Autor pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria 

Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de 

Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da causa e da 

situação sócio-econômica do Autor, empresário, que apesar de alegar 

hipossuficiência, possui condições de pagar a título de entrada o montante 

de R$ 15.000,00 para adquirir um veículo e comprometer-se ao pagamento 

de parcelas mensais do financiamento deste bem no valor R$ 1.068,00 

(ID.13120861), e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar 

com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando. Temos observado, com 

frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de 

assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, 

até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de 

destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão 

ou de classe média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem 

prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. 

Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à superação imediata, 

mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o 

cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na 

prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo 

sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses 

desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse maldito 

“jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas 

do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da 

assistência judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 
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DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor, e 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. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012860-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BENVENUTTI (EMBARGANTE)

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012860-80.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: BENVENUTTI & XAVIER 

LTDA - ME, DIRCEU BENVENUTTI EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos. Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento os Embargantes, que possuem bens com valores de 

mercado consideráveis – extrato Renajud em anexo, não demonstraram a 

alegada insuficiência financeira da sociedade econômica ou tampouco do 

seu representante legal, igualmente executado, limitando-se a trazerem 

aos autos a declaração de hipossuficiência, no entanto, tal documento 

necessita estar acompanhado de outros indicativos já que por si só não 

produzem a presunção de veracidade quanto à afirmada hipossuficiência. 

No caso concreto, verificamos que a concessão do benefício da 

gratuidade à Autora não deve ser deferido, máxime quando sopesamos o 

fato de que até mesmo às empresas que se encontram sob recuperação 

judicial, tal concessão não é automática. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM 

PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO 

DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO 

DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, por si só, a 

hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. O 

benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, destina-se a 

pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e 

se comprovada de forma inequívoca que a sua situação financeira 

autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em 

recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da justiça 

gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador judicial, a 

empresa poderá levantar os recursos necessários à sua administração, 

inclusive para pagamento das custas processuais. (Ap 109805/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO 

DA AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU INDEFERIMENTO - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS ART. 5º INCISO LXXIV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA 

AGRAVO IMPROVIDO. O objetivo primordial da juntada ao agravo da cópia 

da procuração outorgada ao advogado da agravada é justamente 

viabilizar-lhe o direito de resposta ao recurso, em atenção ao princípio 

constitucional do contraditório. Não existe impedimento legal à concessão 

dos benefícios da assistência judiciária às pessoas jurídicas. No entanto, 

a mera declaração do estado de pobreza feita pela interessada não 

possui presunção de veracidade. Segundo precedentes jurisprudenciais 

do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, há 

necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos para 

que a empresa possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária. 

(grifei) Agravo de Instrumento n. 1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) 

Sebastião Pereira de Souza - Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA 

CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. Diante da própria natureza da 

causa e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com as 

custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Neste 

sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR 

A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não 

se desincumbiu do ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da 

concessão de justiça gratuita, a demonstração de sua situação de 

miserabilidade; portanto é impossível reconhecer a legitimidade de sua 

pretensão, impondo-se o desprovimento do recurso de Agravo de 

Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, 

Publicado no DJE 09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO 

REVOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), 

consoante ocorreu inicialmente na ação principal, tal pedido pode ser 

revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme 

expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC/15. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. No caso, sendo demonstrado que a parte 

possui rendimento para o custeio das despesas processuais, deve ser 

mantida a decisão que revogou a assistência judiciária. (Ap 120648/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazerem 

crer os Embargantes ao pretenderem a gratuidade. Temos observado, 

com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos 

de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má 

fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão 

de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto 

padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 
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desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos Embargantes 

e, 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. Recolhidas as custas, a Secretaria 

certifique a tempestividade destes embargos e atente-se para o correto 

apensamento/associação dos autos à ação principal, bem como devido 

cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011037-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE BOMDESPACHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011037-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZABETE 

BOMDESPACHO PEREIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 13162728), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014203-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PATRICIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014203-82.2016.8.11.0041. REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA 

S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: 

LEANDRO PATRICIO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por FINANCEIRA ALFA S/A em face de LEANDRO 

PATRICIO DA SILVA, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo ID. 13213423. Portanto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 

13213423) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do acordo. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cuiabá (MT), 22 

de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019033-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA DOURADO BOA SORTE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019033-57.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LARYSSA 

DOURADO BOA SORTE MACEDO Vistos. Conforme se depreende dos 

autos o Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção 

do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 11817259), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006939-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADYJA FABIOLA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006939-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO RODOBENS 

S.A. EXECUTADO: NADYJA FABIOLA DOS SANTOS Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Exequente pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 13277456), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de 

busca e apreensão eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017568-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ODETE DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017568-47.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: UNIKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA - 

ME, ODETE DE SOUZA NUNES Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de UNIKA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA-ME, em que as 

partes informam composição amigável consoante termo de acordo. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o a 

transação celebrada entre as partes (ID. 13099104) através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, c/c art. 924, II, ambos do CPC. Custas finais pela 

Executada e honorários advocatícios na forma do acordo. Ressalte-se 

que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a 

baixa de eventuais negativações ou averbações. Certifique-se o transito 

em julgado de imediato diante da renúncia das partes ao prazo recursal e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025839-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DOMINGUES DE SALLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025839-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: HENRIQUE 

DOMINGUES DE SALLES Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 11747854), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024819-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAS FREIRE DALLA VECHIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024819-82.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JHONATAS FREIRE 

DALLA VECHIA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

12104579), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035842-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035842-25.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA PINHEIRO 

BITTENCOURT Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante 

ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 11953509), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038563-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE CERCI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 
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Processo: 1038563-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EURIDICE CERCI 

JUNIOR Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 12937531), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024531-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.A.BATISTA - ME (EXECUTADO)

NEUSA ALVES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024531-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: N.A.BATISTA - ME, NEUSA ALVES BATISTA Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de NEUZA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA, em 

que as partes informam composição amigável consoante termo de acordo. 

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (ID. 

12435799) através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na 

forma postulada pelas partes. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o 

Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de presunção da 

quitação da obrigação e consequente extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006660-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENES NUNES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006660-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: RENES NUNES DE FREITAS Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 12763458), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de 

busca e apreensão eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em 

julgado de imediato diante da renuncia ao prazo recursal pelo Autor e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006350-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELSON DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006350-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JONIELSON DE 

SOUZA ALVES Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante 

ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 12578929), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026782-28.2017.8.11.0041

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:

GESSI JAMES LOPES DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026782-28.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GESSI 

JAMES LOPES DE CASTRO Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 12512332), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038365-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J AUGUSTO DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038365-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J AUGUSTO DE 

JESUS - ME Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante 

ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 11891668), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-67.2018.8.11.0041

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:

LAIR RODRIGUES DE MATOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000031-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAIR 

RODRIGUES DE MATOS - ME Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 11802310), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011298-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011298-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROGER DOS 

SANTOS OLIVEIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

13153156), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001026-80.2018.8.11.0041

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:

ANNA MARIA RODRIGUES DE S QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001026-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANNA MARIA 

RODRIGUES DE S QUEIROZ Vistos. Conforme se depreende dos autos o 

Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 13035494), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035860-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035860-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIANO 

MENDES DA SILVA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 
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efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

11925657), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

17 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003032-60.2018.8.11.0041

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:

DEVANIR ZILDA FERREIRA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003032-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

DEVANIR ZILDA FERREIRA COELHO Vistos. Conforme se depreende dos 

autos o Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção 

do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

(ID. 12485120), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de maio de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001975-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001975-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EMERSON RODRIGUES ALVES Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002666-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OTAVIO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002666-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: LUCAS OTAVIO NOGUEIRA DA SILVA Vistos. Conforme 

se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, 

cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou 

gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 18 de maio de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018821-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018821-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DE SIQUEIRA 

Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 12489311), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, 

recolha-se o mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. 

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 18 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002609-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES PEIXOTO Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 12572458), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Se for o caso, recolha-se o 

mandado de busca e apreensão eventualmente distribuído. Certifique-se o 

transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 21 de maio de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023749-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023749-30.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: APARECIDO DEOCAR DE 

SIQUEIRA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar, proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de APARECIDO DEOCAR DE 

SIQUEIRA SILVA. Partes devidamente qualificadas e representadas nos 

autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o Requerido, Contrato de 

Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária n.º 2946442740, 

celebrado em 22/12/2015 para aquisição de bem móvel, tipo veículo 

descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (9239343 - fls. 01/02), foi 

retificado o valor da causa, após, deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do Autor 

(10243585 - fls. 01/02), restando prejudicada a citação do Requerido. O 

Requerido comparece espontaneamente aos autos, suprindo a citação 

válida nos termos do artigo 239, §1º, do CPC, manifestando-se (10326007 

- fls. 01/06), pugnando pela gratuidade da justiça e purgação da mora das 

parcelas vencidas, e consequente restituição do veículo apreendido livre e 

desembaraçado. Em nova decisão foi indeferida a purgação da mora 

somente das parcelas vencidas (10915724 - fl. 01). Instada à parte Autora 

a impugnar a Contestação, atendeu ao chamado (12040221 - fls. 01/08), 

arguindo que o Requerido não preenche os requisitos para concessão da 

gratuidade da justiça, após, combateu pontualmente os argumentos 

defensivos e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula 

nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, 

perseguida pelo Requerido na peça defensiva visto a não comprovação 

cristalina do estado de miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. 

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Em face da 

ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe 

explanar que na alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do 

domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma 

financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em garantia ao 

pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da 

coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não 

se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nesta 

trilha, no contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a 

posse do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, 

conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, 

cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será 

deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor 

passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e 

posse do bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão 

vejamos: “A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito 

Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale 

ressaltar que o tema da presente demanda foi decidido em sede de 

recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 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”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). 

Nesta toada, em contemplação aos documentos apresentados com a 

exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (9235980 - fls. 

01/05), que as partes efetivamente celebraram Contrato de Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(9236001 - fls. 01/02). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 
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contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9235950 - fls. 01/05), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o 

Requerido APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (9235944 - 01/08/2017), na forma do art. 85, 

§ 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre 

o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011176-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ALVES FEITOSA (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013707-82.2018.8.11.0041

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:

FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOELSON PEREIRA SENA (EXECUTADO)

DANIELLY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013707-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADOS: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, DANIELLY SANTOS DA 

SILVA, JOELSON PEREIRA SENA, JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA, 

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS, FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA 

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, 22 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: 1013716-44.2018.8.11.0041

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:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013716-44.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES 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, 22 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: 1013629-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON LARANJO 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: 

1013629-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADENILTON LARANJO 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, 22 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: 1013836-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FAGUNDES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013836-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JAQUES FAGUNDES GOMES Despacho Vistos etc.. Intime-se 

o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 
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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, 22 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: 1013891-38.2018.8.11.0041

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:

ANDRE LUIZ VITORINO 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: 

1013891-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ANDRE LUIZ VITORINO 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 de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 22 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: 1013926-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO BATISTA 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: 

1013926-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FABRICIO BATISTA 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, 22 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: 1013930-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACK CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013930-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JACK 

CASTRO DE SOUZA 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, 22 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032821-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

DURVAL ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DELBEM ALMEIDA (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: 1005307-16.2017.8.11.0041

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:

JAIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de 

Justiça,de ID. 11391185, caso seja indicado novo endereço a ser 

cumprido pela Central de mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111410 Nr: 15271-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774588 Nr: 27800-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUZ ALIMENTOS LTDA - ME, MARIO 

BENTO DA COSTA, LENICE DE OLIVEIRA AREVALO COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico que o imóvel 

já se encontra penhorado conforme auto de penhora de fls 41, constato 

ainda que os executados já foram intimados da penhora, em decisão 

Judicial as fls 66, o juízo determinou nova avaliação em face que a 

avaliação de fls 41 foi realizada em 12/03/2013, desta feita impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

NEGATIVA do Oficial de Justiça, bem como acostar aos autos a certidão 

de inteiro teor do imóvel de matricula 102331 localizado na rua 17 quadra 

29 lote 26 no Bairro CPA III Setor V, no prazo de 15 (cinco) dias, a fim de 

dar o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749881 Nr: 1557-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE DE FÁTIMA A ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao contido no Ofício 267/SG/ JUCEMAT de fls. 57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1087176 Nr: 4817-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:OAB/MT 16445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando-a 

satisfeita, diante da apresentação de cópia dos contratos firmados entre 

as partes, documentos de fls. 51/168, bem como, cópia dos extratos de 

movimentação financeira da conta corrente de n. 424.200, agência n. 

0046-9, de titularidade da autora, documento de fls. 171/360, documento 

que alude o pedido contido na inicial.Condeno o banco Requerido no 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à 

causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 20 do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à requerente os 

documentos apresentados pelo requerido, acostados à defesa (cópia dos 

contratos firmados entre as partes, documentos de fls. 51/168, bem como, 

cópia dos extratos de movimentação financeira da conta corrente de n. 

424.200, agência n. 0046-9, de titularidade da autora, documento de fls. 

171/360), substituindo-os por fotocópia.Após, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736673 Nr: 33114-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por Itaú Unibanco S/A em 

face de Bergamaschi Construções Ltda.

Após consulta dos autos de n. 16236-38.2011 (Código 720776), junto ao 

sistema Apolo verifico que, tendo em vista o cumprimento das obrigações 

assumidas no plano da recuperação judicial, àquele Juízo da Primeira Vara 

Especializada em Recuperação Judicial e Falência julgou extinto os autos 

da recuperação, com resolução de mérito, decretando assim o 

encerramento da recuperação judicial da empresa Bergamaschi 

Construções Ltda, decisão proferida em 28/08/2017.

Diante disso, considerando-se que o débito aqui discutido se encontra 

devidamente habilitado no rol do plano de recuperação judicial e foi 

devidamente adimplido.

Bem ainda que a recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores, os existentes a data do pedido, ainda que não vencidos e 

obriga a todos os credores, ressalva feita aos fiscais, conforme art. 59, 

caput, “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias”.

Tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Assim, julgo e declaro extinto a presente execução, pela evidente perda 

do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

 Condeno o banco requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento 

pacificado deste E. Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 429368 Nr: 10615-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTDA ME, 

LUIZ VANDERLEI ROLIM

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo à fl. 64, de consulta de bens dos 

executados pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT), e para tanto, procedo à consulta de bens dos 

executados: Restaurante Porteira Grill Ltda – ME, CNPJ n. 

08.852.665/0001-35 e Luiz Vanderlei Rolim, CPF n. 871.185.991-15, fls. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1230311 Nr: 14920-77.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTDA ME, LUIZ 

VANDERLEI ROLIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ 

CRIMINAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056
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 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91732 Nr: 1341-92.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VILLAÇA EPAMINONDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - 

OAB:4.726/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno a exequente ao pagamento de eventuais custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor de seus honorários devidamente atualizados. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965082 Nr: 6958-71.2015.811.0041

 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): JADIELSON PEREIRA DE ARAUJO

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida, ante a não atualização do cadastro de 

advogado, da sentença de fls. 80/81 cuja parte dispositiva vem a seguir 

transcrita:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741784 Nr: 38628-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR 3 PNEUS E ASSESSÓRIOS, RUZINEA 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo, 

devidamente homologado pelo Juízo às fls. 65.

 A referida sentença transitou em julgado, consoante certidão de fls. 68.

Os autos foram devidamente arquivados em 30/11/2012.

Às fls. 85 comparece por meio de cessão de crédito o exequente Rio 

Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados, que 

após pedir o desarquivamento dos autos, postulou pela rescisão da 

sentença, com o bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.

Apesar dos argumentos, tenho que não merece acolhimento seu pedido.

 Com efeito, diante da sentença proferida às fls. 65, devidamente 

transitada em julgado, exauriu a jurisdição deste Juízo.

Assim, indefiro o pedido de fls. 85.

Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833905 Nr: 39277-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 75.

I – Defiro o pedido de cumprimento de sentença, execução de honorários 

de fls. 72/74.

 II – Diante do pagamento espontâneo por parte do banco executado do 

valor parcial do débito, consoante comprovante de depósito de fls. 71, 

defiro o pedido do exequente de fls. 72/74, de levantamento do 

incontroverso depositado.

E para tanto, intime-se o patrono do exequente, para informar os dados 

corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, 

agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP.

 Após, expeça-se o competente alvará, com os rendimentos.

III – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

IV – Após, intime-se o banco executado para promover a complementação 

do pagamento do débito, conforme petição de fls. 72/74.

Ressalto que a multa cominada pelo art. 523, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil somente incidirá após a intimação do devedor para 

cumprimento da sentença condenatória, pessoalmente ou através de seu 

advogado, logo, após a mencionada e devida intimação do devedor e 

extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento, é que se 

poderá incidir a referida multa de 10% (dez por cento).

V – Em havendo INÉRCIA da parte executada, em liquidar o remanescente 

do débito, renove-se a conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado e devendo a intimação da Defensória Pública do 

Estado de Mato Grosso ser feita pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791248 Nr: 45322-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DA S. MACEDO COSTA - ME, LUCIMARA DA 

SILVA MACEDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 49/50, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

11/08/2017 - R$ 72.902,80 (setenta e dois mil novecentos e dois reais e 
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oitenta centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes as executadas: L. da S. Macedo Costa – ME CNPJ 

nº 11.541.732/0001-05 e Lucimara da Silva Macedo Costa, CPF 

nº706.088.221-91, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

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 Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens das partes devedoras que possam ser penhorados, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1238813 Nr: 17742-39.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DA S. MACEDO COSTA - ME, LUCIMARA DA SILVA 

MACEDO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por L. da S. Macedo Costa – ME e Lucimara da 

Silva Macedo Costa, em face de Banco Bradesco S/A devendo a 

Execução (Autos n. 45322-20.2012 – código: 791248), ter prosseguimento 

nos seus ulteriores termos.Condeno os embargantes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), na forma da previsão contida no parágrafo único 

do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo 

em decorrência dos benefícios da assistência judiciária.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação 

de execução apensa (Ação de Execução de n. 45322-20.2012 – código: 

791248). Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011082 Nr: 28044-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O Exequente comparece às fls. 52/53 requerendo o arresto 

por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização do executado, 

consoante certidão de fls. 33.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 52/53 pelo 

exequente Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ 690.400.888/0001-42, e, 

para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 234.901,59 (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e um 

reais e cinquenta e nove centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Alan 

Antônio Cominatto de Andrade – CPF nº 696.781.461-34, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto.(...).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 CPC, não se formalizará o arresto 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, providencie o exequente o regular 

andamento do feito com a citação do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826904 Nr: 32804-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. DA SILVA, GIOVANNI SAVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 68/69, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

28/07/2017 - R$ 67.228,72 (sessenta e sete mil duzentos e vinte e oito 

reais e setenta e dois centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: G. S. da Silva, CNPJ 

n° 10.820.136/0001-00 e Giovanni Savio da Silva, CPF n. 902.759.771-53 

e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

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 Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1135552 Nr: 25323-42.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI SAVIO DA SILVA, G. S. DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS 

LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 
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ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação do patrono do 

embargado e devendo a intimação da Defensória Pública do Estado de 

Mato Grosso ser feita pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746884 Nr: 44110-95.2011.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHOES LTDA, LUIS 

ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, 

CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA 

ANTUNES GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ 

GUEDES, SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:16555-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:20.366-D- PE, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos requeridos:

- Marca Nova Móveis Ltda, CNPJ n°. 03.907.819/0001-25;

- Luís Roberto Guedes, CPF n°. 328.286.911-87;

- Claudia Andrea Carvalho Guedes, CPF n°. 535.667.931-91;

- Laura Marcia Guerra Antunes Guedes, CPF n°. 788.359.681-00;

- Simoni Zampieri Guedes, CPF n°. 580.932.811-34;

- Vanderlei Aparecido Guedes, CPF n°. 453.446.121-68;

- Claudete Clementino Guedes, CPF n°. 940.693.871-53.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1154118 Nr: 33546-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDRO MARCOS VOLTOLINI, ROSECLER 

ABATI VOLTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a citação positiva da executada Rosecler Abati Voltolini, 

consoante certidão de fls. 26, defiro a consulta de informações Cadastrais 

pelo Sistema Infojud, em relação à Receita Federal, do executado: Vandro 

Marcos Voltolini, CPF n°. 531.399.091-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1134726 Nr: 24976-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA, 

WILSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos executados:

- Josué Marques da Silva, CPF n°. 138.870.179-00;

- Wilson Marques da Silva, CPF n°. 317.582.589-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 322457 Nr: 23869-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular a estes 

autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema Bacenjud, 

encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos 

valores de fls. 86, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca dos valores 

bloqueados via Sistema Bacenjud, às fls. 86, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado:

- Apolinário Gonçalves de Queiroz, CPF n. 667.183.501-25.

III – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

IV – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078515 Nr: 555-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LIMITADA, JOSE ROBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular a estes 

autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema Bacenjud, 

encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos 

valores de fls. 53/54, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca dos valores 

bloqueados via Sistema Bacenjud, às fls. 53/54, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Hecoservice Construções e Saneamento Limitada, CNPJ n. 

06.928.948/0001-98;

- José Roberto Ribeiro, CPF n. 160.846.674-49.

III – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

IV – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 
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das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894090 Nr: 25948-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE MAGDA PERROT GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 707617 Nr: 1150-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PRICILA MANERICH PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Devidamente 

intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos termos do artigo 

523 do CPC, o banco compareceu à fl. 253 apresentando o comprovante 

de pagamento do débito, depósito de fls. 255.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado pelo 

banco, petição de fls. 261/262, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor da 

exequente, na forma indicada às fls. 261/262, com os rendimentos 

creditados no período.

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

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112273 Nr: 15624-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 (...) ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS (...) reviso a cédula rural e 

hipotecária de n. B40630997-1, no tocante às cláusulas referentes aos 

encargos pactuados, devendo a Execução apensa (Autos n. 

49975-60.2015 – código: 1057852) ter o devido prosseguimento, 

obedecendo aos seguintes parâmetros:1 – Limito os juros remuneratórios 

em 12% (doze por cento) ao ano no período de normalidade, e determino 

que o banco embargado devolva os juros cobrados que superaram os 

12% ao ano, (...) excluo tanto a capitalização mensal, quanto a diária, (...) 

3 – No caso de inadimplência, declaro indevidos os encargos financeiros, 

e limito os juros moratórios em 1% ao ano na referida cédula de crédito 

rural hipotecária e excluo a aplicação dos demais juros aplicados.4 – Em 

relação à multa moratória, deve o banco embargado proceder à exclusão 

no cálculo do percentual de 2% de multa aplicado no cálculo do débito (...) 

5 – Após a revisão do débito, desde o início do contrato, dever-se-á 

proceder, a devolução, na forma simples, do saldo apurado, (...) 6 – 

Mantenho as demais cláusulas contratuais.Condeno o banco embargado 

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de 

acordo com a regra traçada no §2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Traslade-se cópia da 

presente decisão para os autos da execução apensa, (Autos n. 

49975-60.2015 – código: 1057852) que deverá ter o devido 

prosseguimento, obedecendo aos parâmetros aqui determinados, 

refazendo-se o cálculo de atualização do débito exequendo.Após, 

desapensem-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057852 Nr: 49975-60.2015.811.0041

 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): GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos 

embargos do devedor apenso (Feito nº 15624-27.2016 – código: 

1112273), uma vez que revisou a cédula de crédito bancário que embasa 

a presente execução.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093550 Nr: 7751-73.2016.811.0041

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT14264, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, e, de consequência, e de consequência, confirmo a decisão que 

defere a restituição do bem em favor da Requerida, fls. 71.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do 

Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser a 

requerida beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.Diante do extrato emitido pela Conta Única, que acompanha a 

presente sentença, expeça-se alvará do valor depositado, em favor do 

banco requerente, via transferência, na forma indicada à fl. 101, com os 

rendimentos creditados no período.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 263049 Nr: 21976-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G 3 DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANTONIELE AUGUSTA SERRA, ESTER XAVIER DE SOUZA 

RETAMERO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964927 Nr: 6893-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA 

SILVA

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

OAB:MT 3.056

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 351031 Nr: 21641-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088880 Nr: 5639-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, 

PAULINO RICARDO FERREIRA DA SILVA, ESTER COSTA FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10156, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813606 Nr: 20077-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, JOÃO 

MATHIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10161, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117797 Nr: 17823-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME, DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO, 

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

 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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700388 Nr: 35011-38.2010.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, INÊS 

MARTINS DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-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 parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1039113 Nr: 41209-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ FOMENTO MERCANTIL, JEAN PEDRO DA 

SILVA

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727763 Nr: 23655-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON FAGUNDES LARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANZES - 

OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ para que adite sua 

petição de fls. 71, no prazo de 05 (cinco) dias, pois NÃO consta 

substabelecimento ou/e procuração para sua representação em anexo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711408 Nr: 4457-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, IVAN 

ROSA DA SILVA, EDNA MACEDO VASCONCELOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 1122-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.W.F. COM. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

IMPORTADOS LTDA, FLÁVIO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SAAD MELO 

E PALMA - OAB:6401/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 233097 Nr: 2445-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, JEFFERSON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA- COMODORO - OAB:, JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encarte 

aos autos o valor do débito atualizado para o prosseguimento da ação 

executória, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito e a 

consequente extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744235 Nr: 41262-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LEITE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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 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): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1074893 Nr: 57458-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY ARNO FINGER, CLEUSA INES 

INOCENCIO FINGER

 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, 

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 
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“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.: 1106367 Nr: 13106-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO APARECIDO PEREIRA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10161, 

sem a manifestação da parte requerente apesar de devidamente intimada 

para encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências do 

sr. Oficial de Justiça.

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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020983-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020983-04.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 12066526, 

recebo a apelação de ID’s 11769065, 11769066 e 11769067 em seus 

regulares efeitos. II – Diante da apresentação das Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação junto aos ID’s 12160028 e 12160035, subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus 

protestos de estima. III – Com o retorno dos autos, será apreciado o pleito 

de ID 12159958. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 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: 1023814-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM MONTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/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. 

1023814-59.2016.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão Embargante: 

Wilian Monte da Cruz Embargado: Banco Bradesco S/A Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 12596699 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 

12525334, pleiteando o acolhimento destes embargos, posto que houve 

erro material com o novo lançamento e publicação da sentença de ID 

12525334, devendo ser certificado o trânsito em julgado da sentença de ID 

10818826. 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). Razão assiste ao embargante no 

tocante à duplicidade de prazos com a publicação da sentença de ID 

12525334. Diante do erro material ocorrido quando dos lançamentos 

efetuados no processo, ACOLHO os embargos declaratórios opostos 

para sanar o erro material, em virtude da duplicidade de lançamento da 

sentença. Prevalece a sentença proferida e publicada de ID 10818826, 

assim, certifique-se o trânsito em julgado da mencionada sentença e 

retornem os autos conclusos para análise do pleito de cumprimento de 

sentença. Proceda-se às correspondentes alterações na capa dos autos 

no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 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: 1029157-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029157-02.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da designação 

de audiência nos autos apensos da Ação Revisional de n. 

1022400-89.2017, designo o dia 11/07/2018, às 14:45 horas, para 

audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas com 

propostas de acordo. Intimem-se as partes pessoalmente, e seus 

patronos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 22 de maio 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022400-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022400-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certifique-se o 

decurso de prazo de intimação das partes, para se manifestarem quanto à 

decisão de ID 11347367. II – Tendo em vista ter sido indeferida a 

concessão de tutela antecipada em decisão de ID 9097261, e mesmo 

assim ter o requerente realizado depósitos nos autos, bem como diante da 

ação de busca e apreensão tramitando em apenso, designo o dia 

11/07/2018, às 14:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as 
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partes comparecem munidas com propostas de acordo. Intimem-se as 

partes pessoalmente, e seus patronos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 22 de maio de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038526-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038526-20.2017.8.11.0041 Ação: de Tutela Cautelar Requerida em 

Caráter Antecedente (Exibição de Documento) Embargante: Walter Dias 

dos Santos Embargado: Banco BMG S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. 

O embargante apresentou junto ao ID 11516315 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 11282836, pleiteando o 

acolhimento destes embargos, posto que a decisão foi omissa, aduzindo o 

embargante se tratar de ação cautelar de caráter antecedente, sendo o 

pedido principal realizado em até 30 dias da efetivação da cautelar. 

Requereu seja deferido o pedido de suspensão dos descontos em folha 

de pagamento e inserção dos dados do Embargante no cadastro de maus 

pagadores, bem como o pedido de abertura do prazo por 30 (trinta) dias, 

após a apresentação dos documentos para o pedido principal, nos termos 

do art. 308, do CPC. 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 merece prosperar, pois equivocada parte da decisão 

constante de ID 11282836 no tocante ao fundamento de indeferimento da 

tutela antecipada e determinação de citação do requerido. Diante do 

exposto, ACOLHO os embargos declaratórios opostos, apenas para sanar 

a omissão ocorrida, devendo constar em decisão de ID 11282836: “(...) III – 

Pugna o requerente, em sede de tutela cautelar, a suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento referente ao cartão de crédito e 

que o requerido exclua e abstenha de incluir o nome do requerente junto 

aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 

Ademais, o requerente não comprovou a quitação do contrato, não há 

documentação necessária demonstrando o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, então, pelo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela. IV – Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 

306, do Código de Processo Civil, para contestar a ação no prazo de 05 

(cinco) dias, fazendo-se constar no mandado, as advertências legais. 

Bem como para que apresente a documentação constante de ID 

12239215, item 2 dos pedidos do requerente”. Mantenho incólume, no 

restante, a decisão de ID 11282836. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013760-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMILDA DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

CRISPIM & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013760-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: CRISPIM & LIMA LTDA - ME, REMILDA DE SOUSA LIMA 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para 

apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 13297671, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Tangará da Serra - MT, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 22 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: 1013596-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL DE ARRUDA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013596-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WENDELL DE ARRUDA LEITE 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 VOLKSWAGEN/ SAVEIRO 1.6 

L, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BWKB05UXBP142953, 

Renavam 328305219, Placa NCY-3635, Cor BRANCA, depositando-o em 
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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. 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. 

6. 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, 22 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: 1013733-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013733-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 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 CITROEN/ C3 PICASSO GLX, 

Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 935SDYFYYDB543377, 

Renavam 545853010, Placa OAQ-0333, 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. 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. 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. 

6. 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, 22 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: 1013739-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES DE CARVALHO ALVES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013739-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FABIANO RODRIGUES DE CARVALHO ALVES COSTA 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 

GENERAL MOTORS/ CAPTIVA FWD 3.6 V6, Ano Fabricação/Modelo 

2009/2010, Chassi 3GNALKE79AS557309, Renavam 203573536, Placa 

KVF-9687, 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. 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. 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. 6. 

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, 22 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: 1013740-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FERNANDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013740-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EVERTON FERNANDES DE CAMPOS 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 RENAULT/ MEGANE 1.6 16V, 

Ano Fabricação/Modelo 2008/2009, Chassi 93YLM2M3H9J177734, 
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Renavam 121221750, Placa NKQ-5350, 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. 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. 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. 

6. 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, 22 de maio 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011912-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011912-75.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Calce e Veste Calçados 

e Confecções propôs Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais e 

Tutela Provisória de Urgência c/c Exibição de Documentos em face Banco 

do Brasil S/A, pleiteando, em suma, a revisão do contrato. Compulsando 

detidamente os autos, constato a ausência de documentos necessários à 

propositura da ação. Em decisão de ID 6651101 o juízo determinou a 

emenda à inicial, devendo a requerente adequar sua exordial, conforme 

preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como 

Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da inicial. Pleiteou a 

requerente a inversão do ônus da prova para que o requerido 

apresentasse os documentos, e, novamente, em decisão de ID 10730682, 

foi mantida a determinação anterior, para a requerente emendar a inicial 

trazendo os contratos que pretende controverter na demanda. 

Devidamente intimada a requerente, não mais se manifestou nos autos, 

consoante certidão de ID 12641201. Logo, em virtude do não cumprimento 

da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os 

documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela requerente. 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, 22 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: 1038126-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GALDINO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038126-06.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Yamaha Motor 

do Brasil S/A propôs a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar em face de Ailton Galdino Moreira, no entanto, apesar de 

devidamente intimado o requerente para pagar as custas processuais, há 

mais de 03 (três) meses sem dar qualquer impulso ao feito. Em 

consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, incisos III e VI e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

custas remanescentes, estas se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente. Não havendo pagamento destas, anotem-se os eventuais 

débitos de custas em nome do devedor. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de maio de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1080886 Nr: 1972-40.2016.811.0041

 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: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, JECO, PCL, VRF, SADS, IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O, LINOIR LAZZARETTI JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.666, 

MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142, MAUREN 

LAZZARETTI - OAB:6968, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19.701/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927, 

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 Ante o exposto, defiro a devolução do prazo para a Defensoria Pública 

apresentar defesa em favor do réu Jean Estevan Campos Oliveira, cujo 

termo inicial deverá iniciar após a devida correção da falha constatada no 

Sistema Apolo Nesse sentido, aguarde-se o processo em cartório até que 

o setor responsável resolva mencionada falha, em seguida, dê-se vista à 

Defensoria.Após o decurso do prazo acima, determino que os Autores 

sejam int imados para,  no prazo legal ,  apresentarem 

impugnação.Concretizadas as determinações supra, retornem-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1085438 Nr: 4032-83.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO ALVES FONSECA, 

VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BARBOSA REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21.276, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 144 de 414



Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Marcos Antônio 

Alves Fonseca e Valtecir Siqueira de Faria, objetivando a condenação 

destes às sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

A petição inicial foi recebida na Ref. 53.

O réu Estado de Mato Grosso informou não ter interesse em integrar a lide 

(Ref. 63).

Os réus Marcos Antônio Alves Fonseca e Valtecir Siqueira de Faria foram 

citados e apresentaram contestações na Ref. 77 e Ref. 101, 

respectivamente.

Impugnação apresentada pelo Parquet na Ref. 106.

É o relato do necessário. Decido.

Em análise detida dos autos e das argumentações apresentadas pelas 

partes, a fim de dar prosseguimento a tramitação do presente, passo ao 

saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC.

Pois bem, não há preliminar a ser analisada.

Não obstante às matérias de mérito defendidas pelos réus, estas serão 

analisadas quando da resolução da lide, onde será sopesado todo o 

material probatório produzido no processo.

Ante o exposto:

a)- Não vislumbrando hipótese que possa levar à extinção do processo 

sem julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, julgo o 

processo saneado, eis que estão presentes todas as condições da ação, 

bem como os pressupostos de validade, existência e desenvolvimento da 

relação processual. Reconheço que as partes são legítimas e bem 

representadas. Assim, saneado o processo, fixo como ponto 

controvertido: “Se houve ou não por parte dos réus Marcos Antônio Alves 

Fonseca e Valtecir Siqueira de Faria a prática de ato comissivo e/ou 

omissivo no que se refere à liberação do cidadão Joedir Márcio Dias e, em 

caso positivo, se estes configuraram atos de improbidade administrativa”.

 b)- Determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se 

resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas;

c)- Após, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1133288 Nr: 24297-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, VANDELY MARTINS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GUSTAVO DI ANGELLIS D 

SILVA ALVES - OAB:OAB-DF 40.561, JOAO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - OAB:12055, LÉO DA SILVA ALVES - OAB:7621/DF, PATRYCK 

DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Vandely Martins 

Arruda, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de 

Mato Grosso, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro 

a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade ao réu Vandely Martins Arruda (Ato nº 627/00 ) e de todos os 

subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de 

Nível Superior da AL/MT;b)- Condeno o réu Vandely Martins Arruda nas 

custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado 

de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que 

são isentas ; c)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de 

fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido;d)- 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 réu 

Vandely Martins Arruda de qualquer remuneração, subsídios etc. 

decorrente do Ato nº 627/00, que a estabilizou e efetivou no serviço 

público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que a 

enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, 

sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e)- No mais, em razão do não 

reconhecimento da prejudicialidade externa, comunique-se ao Juízo da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde tramita o feito n.º 

1000397-77.2016.8.11.0041, encaminhando- lhe cópia desta 

sentença.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após 

o cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1194252 Nr: 2805-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, 

LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA, DISCOM COMÉRCIO DE MATERIAIS E 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Ante o exposto:a)Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição e recebo a 

petição inicial em face de todos os réus;b)Efetue a intimação do Estado de 

Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador-Geral para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a ação e, querendo, pratique os atos que 

lhes são facultados pelo § 3° do artigo 17 da Lei 8.429/92;c)Determino a 

citação dos réus para, no prazo legal, apresentarem contestação. 

Decorrido o prazo, certifique-se, em seguida, dê-se vista ao Ministério 

Público para, querendo, impugná-las;d)Concretizadas as determinações 

supra, retornem-me os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 727584 Nr: 23472-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902 MT, EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - 

OAB:12.191MT, GUSTAVO FERNANDO DA SILVA PERES - OAB:6.668 

MT, LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - OAB:6125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDO DA 

SILVA PERES - OAB:6.668MT, LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - 

OAB:6125

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 26822 Nr: 13101-67.2001.811.0041

 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: ORS, RTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPAPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO QUELHO WITZLER 

RIBEIRO - OAB:15116-A/MS, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692/MT, 

NATHALIA ALVES - OAB:16556/MS, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT
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 Código 26822

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a prestação jurisdicional já foi 

entregue, por meio da sentença de fls. 492/493, sendo que, inclusive, na 

decisão de fl. 710 foi esclarecido que a pretensão de recebimento do 

crédito deveria ser buscado nos autos de inventário, não havendo que se 

falar em execução de sentença, nestes autos.

Nesse cenário, não há que se falar em extinção do presente processo, 

por perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a ordem 

de arquivamento, já proferida à fl. 710, o que deve ser cumprida.

Diante da realização de acordo entre os litigantes, que compreende o 

presente processo, cuja cópia consta às fls. 730/731, já homologado pelo 

juízo da Primeira Vara Cível Residual, da comarca de Campo Grande/MS, 

nos termos da decisão acostada às fls. 732/733, OFICIE-SE ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia dos seus termos, 

assim como, das petições de fls. 715/718 e 728/729, para conhecimento, 

haja vista a desistência dos recursos interpostos, ainda pendentes de 

julgamento.

Após, arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações de estilo.

Havendo custas remanescentes, serão as mesmas rateadas pelas partes, 

conforme acordado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 894-27.1987.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGV, IRES, ABV, AACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV, AACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Diante do exposto:1. DEFIRO a habilitação de Márcia Auxiliadora de 

Campos, inventariante nomeada nos Autos de Inventário Negativo, dos 

bens de Maria das Graças, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada 

das Famílias e Sucessões de Cuiabá – nº. 1034179-41.2017.8.11.0041, 

como representante do espólio de Maria das Graças Vitório.2. EXPEÇA-SE 

ofício ao Juízo da 4ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de 

Cuiabá, encaminhando cópia da presente decisão.3. INTIME-SE a 

representante do espólio de Maria das Graças, para que deixe de 

inviabilizar o exercício da inventariança, mediante a administração de 

todos os bens integrantes do acervo, sob pena de fixação de multa diária, 

pelo descumprimento da presente ordem.4. INTIME-SE a inventariante, por 

meio de seu procurador habilitado, para que:4.1. Apresente a avaliação de 

todos os bens integrantes do acervo hereditário;4.2. Efetue o depósito 

judicial de todos os valores pertencentes ao espólio;4.3. Apresente o valor 

atualizado do valor das ações;4.4. Esclareça o deslinde da Ação de 

Execução, proposta em face de Agostinho Leite Botelho. 4.5. Na 

sequência, para que apresente as ultimas declarações, acompanhadas 

por plano de partilha de bens, TUDO no prazo de 20 (vinte) dias.Ressalto 

que, a não observância dos deveres que lhe cabe, poderá culminar em 

sua destituição, já que os presentes autos não admitem mais 

prorrogações, bem como, que a ausência de acordo entre as partes, 

quanto à partilha, demandará o envio ao partidor para que o faça.5º. Na 

sequência, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.6º. Por fim, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. 7º. 

Após, conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 104848 Nr: 1374-05.1987.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDO, EBDO, FTDO, ETOB, RRDO, CMTO, GFTDO, 

RTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDO, JPDO, KGCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6879, GILMAR ANTÔNIO DAMIN - OAB:8.111/MT, JOSE 

CORBELINO BOJIKIAN - OAB:1022/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT, WILTON LEITE PAESANO - OAB:3266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21.536-O, GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 .

Autos 104848

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 364 e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 536/538, eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 991468 Nr: 19210-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DECRETO O DIVÓRCIO de 

NEUZA LUCAS PEREIRA e JOEL VIEIRA, com fundamento nos arts. 226, 

§6º, da Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de 

bens.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

Consigno que a parte autora nada manifestou quanto à alteração do seu 

nome.Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 761548 Nr: 14027-62.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDD, JCTDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT, victor ugo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 761548

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Julie Tortorelli de Deus, 

representada por sua genitora Julieta Carolina Tortorelli de Deus, em face 

de Antônio Luiz de Deus Junior, devidamente representada nos autos.

Após regular trâmite, a exequente informou o cumprimento integral da 

obrigação alimentar em atraso, pugnando pela extinção da ação, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

apresentando procuração outorgada em seu nome, já que alcançou a 

maioridade.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.
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PROCEDAM-SE as baixas junto aos sistemas de crédito e protesto, assim 

como, da restrição incidente sobre veículo de propriedade do executado.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1032806 Nr: 37994-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, LCDS, MMDS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1032806

Vistos etc.

 A prestação jurisdicional já foi prestada às fls. 72 e, diante da informação 

de recebimento dos valores devidos, conforme explicitado às fls. 96/97, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo às baixas e anotações legais.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1128126 Nr: 22217-72.2016.811.0041

 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: ADNS, CNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1004527

Vistos etc.

 Ante o decurso do prazo, sem interposição de recurso, contra o V. 

Acórdão de fls. 250/vº e o deferimento da gratuidade, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os presentes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 03 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937135 Nr: 53162-13.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, BMWSDC, DUMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, CRISTIANI FERNANDES - OAB:14.943/MT, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 937135

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 11/12, eis que já decorreu tempo suficiente, para 

as providências determinada às fls. 106/V, datado de fevereiro de 2018.

Quanto à juntada de procuração de fls. 113/114, cabe esclarecer que, a 

petição protocolizada às fls. 107, veio desacompanhada do documento.

Intime-se a parte autora, para dar cumprimento integral à decisão de fls. 

106/vº, apresentando cálculo atualizado do valor do débito, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1083037 Nr: 2974-45.2016.811.0041

 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: EMBDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIADSM, JGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SEGOVIA MOREIRA - 

OAB:17.140, BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - OAB:19463/O, EDILSON 

LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, GABRIEL AUGUSTO CAMILO 

ANCHIETA - OAB:17.687, JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - 

OAB:19462, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MARCELO 

ALGUSTO MOTA SOARES - OAB:18555, MAURO BASTIAN FAGUNDES 

- OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:OAB/15.400-E

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DECLARO a 

convivência em UNIÃO ESTÁVEL de Erica Maria Batista da Silva e Ivail 

Alex da Silva Moraes, ocorrida entre outubro de 2012 a 19 de dezembro 

de 2015, com fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 

1.723 e seguintes do Código Civil, para que operem seus jurídicos e legais 

efeitos.Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I. C.Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100470 Nr: 4283-39.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDFFDS, MVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALIA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106, DALILA COÊLHO DA SILVA - OAB:6106/MT, THIAGO 

COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT, VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5163/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, EDUARDO MAHON - OAB:6.363, MÁRCIO 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329, RONALDO GOMES DE CASTRO - 

OAB:22789/O

 Código 100470

 Vistos etc.

 Ante a concordância de fls. 986, defiro o pedido de fls. 979/980.

Oficie-se à UNIMED, para que, proceda a exclusão de Maria Vitória 

Fernandes Ferreira, do quadro de dependente do plano de saúde de Pedro 

César Ferreira da Silva, a partir desta data.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Código 100470

 Vistos etc.

 Ante a concordância de fls. 986, defiro o pedido de fls. 979/980.

Oficie-se à UNIMED, para que, proceda a exclusão de Maria Vitória 

Fernandes Ferreira, do quadro de dependente do plano de saúde de Pedro 

César Ferreira da Silva, a partir desta data.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 736780 Nr: 33229-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de fls. 41/42, com 

fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, ambos do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO do competente alvará, em 

favor de Silvana Beatriz Souza Braga, representada por sua curadora, 

KELLEN PATRÍCIA SOUZA BRAGA, para levantamento dos valores 

depositados e seus rendimentos legais, que deverão ser transferidos para 

conta a ser informada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Transitada 

em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 829857 Nr: 35608-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSA, AADSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:21.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 829857

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta no 

ano de 2013, e até a presente data não foi possível a este Juízo, proferir 

sentença de mérito.

A inventariante foi intimada, por meio de sua advogada constituída – fl. 

175, na data de 05/09/2017, contudo, até a presente data, os autos não 

contam com manifestação, o que se verifica à fl. 185.

Por sua vez, foi expedida intimação pessoal do único herdeiro do de cujus, 

a fim de que regularizasse sua representação processual, diante do 

falecimento do seu procurador – fl. 109, contudo, em cumprimento da 

diligência, constatou-se que o mesmo se mudou de residência, sem que 

informasse nos autos essa alteração, considerando-se, assim, intimado, a 

teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 274.

 Diante do exposto, EXPEÇA-SE mandado de intimação pessoal da 

inventariante, a fim de que promova o prosseguimento do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação pessoal .

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1260080 Nr: 24427-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEFDS, CADLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1260080

Vistos etc.

Trata-se de Habilitação Judicial, proposta por Igreja do Evangelho 

Quadrangular, com o fim de habilitação de crédito no processo de 

inventário - cód. nº. 1058223.

 A ação foi distribuída sem o recolhimento devido ao Funajuris, no valor de 

R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos) e, embora intimada, por 

meio de seu advogado constituído, a parte autora não realizou o 

recolhimento pendente, conforme certificado à fl. 20, o que impõe o 

indeferimento da inicial.

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, do 

CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

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

Processo Civil.

REVOGO a decisão de fl. 16.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Sem custas remanescentes.

 P.R.I. C.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1058223 Nr: 50148-84.2015.811.0041

 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: CADL, GDLS, LDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717, 

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1058223

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante acresceu ao 

monte o veículo Toyota/Corolla XEI, placa KOO 4483, ano/modelo 2000, 

contudo, não juntou aos autos o documento respectivo.

Ademais, extrai-se dos documentos de fls. 41/42, que os veículos Subaru 

Legacy Out Back, placa DOU 0209, ano/modelo 2002/2003 e Ford Fiesta 

SE HA, placa OIBG 8939, ano/modelo 2012/2013, estão alienados 

fiduciariamente, o que impede sua adjudicação à terceiro.

Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias:

1º. Junte aos autos o documento do veículo Toyota/Corolla;

2º. Esclareça se os contratos de alienação fiduciária eram cobertos por 

seguro por morte, que garantia sua quitação, para que comprove a 

quitação respetiva, ou para que comprove a notificação da financeira, 

acerca do óbito do contratante, para discussão quanto aos contratos 

eventualmente existentes.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1061031 Nr: 51436-67.2015.811.0041

 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: GMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAF, LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUBERTO FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:17712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 33 e seguintes, da Lei nº 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, tornando definitiva a decisão de fl. 45, fixando o exercício da 

guarda da infante MELISSA ALVES BRITO de forma compartilhada entre a 

requerente, GILEUZA MARIA ALVES SUDRE e a genitora, THATIANE 
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ALVES FERREIRA, com o exercício do direito de convivência a ser 

exercido de forma livre entre ambas.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Tome-se por termo o 

compromisso definitivo.Sem custas.P.R.I. C.Cuiabá-MT, 27 de abril de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1052128 Nr: 47467-44.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, DUMW, BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Código 1052128

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 140/141, eis que, já decorreu tempo suficiente, 

para as providências determinada às fls. 135/V, datado de fevereiro de 

2018.

Quanto à juntada de procuração de fls. 113/114, cabe esclarecer que, a 

petição protocolizada às fls. 107, veio desacompanhada do documento.

Intime-se a parte autora, para dar cumprimento integral à decisão de fls. 

106/vº, apresentando cálculo atualizado do valor do débito, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se ainda o subscritor de fls. 140/141, para providenciar a 

assinatura do documento, eis que, apócrifo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 464806 Nr: 32600-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOT, AOT, MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 464806

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 138/vº e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 223 eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações, constantes da 

sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1098035 Nr: 9702-05.2016.811.0041

 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: MGAG, PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBG, RMDAG, EDLADO, AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9.788/MT, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17.644/MT, 

SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10519 MT, RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21.549/MT, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes à fl. 208, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a presente 

ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE ofício a SEGES, a fim de que realize o desconto do valor 

da pensão alimentícia, fixada em 75% (setenta e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente, hoje equivalente à R$ 715,50 (setecentos e quinze 

reais e cinquenta centavos), assim como, para que realize o desconto de 

100 (cem) parcelas mensais, do valor correspondente a 25% (vinte e 

cinco por cento), do salário mínimo vigente, hoje equivalente à R$ 238,50 

(duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) diretamente em folha 

de pagamento de Rose Marie de Arruda Garcia, transferindo-a para conta 

corrente em nome da infante, Maria Gabriela Almeida Garcia, nº. 32888-X, 

agência 2128-8, do Banco do Brasil.OFICIE-SE o Juízo da 4ª Vara 

Especializada das Famílias e Sucessões, encaminhando cópia do 

acordo.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

14 de maio de 2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

NelianJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025739-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO PALARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILSON PALARO OAB - 055.522.659-04 (CURADOR)

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: 

1025739-56.2017.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: AGNALDO PALARO 

Parte Ré: RÉU: ORLANDO PALARO CURADOR: AILSON PALARO Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Agnaldo Palaro, 

em face de Orlando Palaro, representado por seu curador Ailson Palaro, 

todos devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia --16 de julho 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. Outrossim, deixo por ora, de apreciar o pedido 

para revisionar os alimentos, tendo em vista o necessário contraditório. 

Intime-se o autor por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Av. Ipiranga, nº 740, Bairro: 

Goiabeiras, em Cuiabá/MT. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012613-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALMEIDA GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR (RÉU)
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RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL (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: 

1012613-02.2018.8.11.0041. AUTOR: RICARDO ALMEIDA GIL RÉU: 

RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL, RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, 

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1060/50. O pedido de antecipação da tutela 

de urgência poderá ser concedido, liminarmente, quando evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, com base nos requisitos ínsitos no art. 300 do Código de 

Processo Civil que estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A 

probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do Código de 

Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, 

de acordo com as provas apresentadas pelo autor tendo em vista que os 

filhos Rodrigo (26 anos) e Ricardo (29 anos), já são maiores e capazes de 

prover seu próprio sustento. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do 

CPC, defiro a liminar pretendida, pelo que, exonero, provisoriamente, o 

autor pelo pagamento dos alimentos, até ulterior deliberação. Oficie-se a 

SEGES-MT, para que cesse o desconto, em folha de pagamento do autor, 

à título de pensão alimentícia, até nova comunicação. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 25 de junho de 2018, às 10:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presentem como mandado de 

citação/intimação. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço p/ 

Citação/Intimação de Rodrigo Alves Almeida Gil e Ricardo Almeida Gil 

Junior Rua Taperapicó, nº 99, Bairro: Novo Terceiro, em Cuiabá/MT, CEP: 

78028-335. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033617-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA AUGUSTA EMILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SOARES PINTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033617-32.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: PRISCILA AUGUSTA EMILIO Parte Ré: RÉU: MARCOS 

ANTONIO SOARES PINTO Vistos etc. Ante à informação do id.12998002, 

acerca do endereço[1] atualizado do demandado, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 2018, às 

16:00 horas. Notifique-se o digno Ministério Públlico. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Rua Dr. Felix esquina 

com a Rua Apeninos, nº45, bairro Aclimação, centro, CEP: 01533030, 

cidade: SÃO PAULO/ SP - (11) 998770-5670

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012054-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

ELIZABETH NOVAES DOS SANTOS PETRONI (REQUERENTE)

LUZINETE NOVAES SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA EMILIA NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANA NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERENTINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012054-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DO CARMO NOVAES 

SANTOS, JOSE CARLOS NOVAES DOS SANTOS, ELIZABETH NOVAES 

DOS SANTOS PETRONI, SILVANA NOVAES SANTOS, MARCOS NOVAES 

SANTOS, MARIA EMILIA NOVAES DOS SANTOS, LUZINETE NOVAES 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MERENTINO PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Recebo a presente ação de 

inventário e, dada à inexistência de litígio, a converto em arrolamento 

sumário, nomeando como inventariante Luzinete Novaes Santos Oliveira, 

independentemente de compromisso, em virtude do rito ora adotado. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos às certidões negativas das 

fazendas públicas municipal, federal e estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido MERENTINO PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 063.845.361-53, 

filiação José Pereira dos Santos e Emilia Pereira dos Santos. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008384-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

ALUILDES DE SOUZA BOAVENTURA MATOS (REQUERENTE)

MAIZE PEREIRA DE SOUZA BOAVENTURA PARIETTI (REQUERENTE)

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008384-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALUILDES DE SOUZA 

BOAVENTURA MATOS, ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA, 

ALOIZIO GONCALO DE SOUZA BOAVENTURA, MAIZE PEREIRA DE 

SOUZA BOAVENTURA PARIETTI AUTOR DA HERANÇA: LOURDES DE 

SOUZA BOAVENTURA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

a autora da herança era casada com Aloízio Fernandes Boaventura, com 

quem contraiu núpcias na data de 22/04/1988, sob o regime da separação 

de bens - id. 12582362. Sendo assim, não se tratando de regime de 

separação obrigatória de bens, por força do disposto no art. 1.641, do 

Código Civil, garante o art. 1.829, do mesmo diploma normativo, a 

concorrência do cônjuge, com os descendentes, a qual somente restará 

afastada pelos regimes da comunhão universal, separação obrigatória ou, 

se casado sob o regime da separação parcial, quando não tiver deixado 

bens particulares. É esse o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: “CIVIL. DIRREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE. HERDEIRO 

NECESSÁRIO. ART. 1.845 DO CC. REGIME DE SEPARAÇÃO 

CONVENCIONAL DE BENS. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. 

POSSIBILIDADE. ART. 1.829, I, DO CC. 1. O cônjuge, qualquer que seja o 

regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário (art. 1.845 do 
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Código Civil). 2. No regime de separação convencional de bens, o cônjuge 

sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a 

concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens 

prevista no art. 1.641 do Código Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do 

Código Civil. 3. Recurso especial desprovido. (STJ – Resp: 1382170 SP 

2013/0131197-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 

22/04/2015, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

26/05/2015)”. Nesse cenário, o cônjuge Aloízio Fernandes Boaventura é 

considerado sucessor, concorrendo com os descendentes da autora da 

herança, devendo ser observado, inclusive, o disposto no art. 1.832, do 

CC, que lhe garante a quarta parte da herança, se for ascendente de 

todos os descendentes com que concorrer. Diante do exposto, INTIME-SE 

o inventariante, para que inclua o cônjuge sobrevivente no polo ativo da 

ação, retificando-se a partilha de bens apresentada ou para que informe 

os dados para sua citação, no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, diante 

da existência de veículos em nome da autora da herança, deverá o 

inventariante, no mesmo prazo acima, providenciar a regularização dos 

mesmos perante o DETRAN, sem o qual deverão os mesmos integrar a 

partilha. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012261-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1012261-44.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

BENEDITO MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: LUIS CARLOS TEIXEIRA Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. 

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, interposta por Antônio 

Benedito Moreira, em face de Luis Carlos Teixeira, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o requerido foi legalmente 

interditado, através de sentença, constante no Id. nº 13079465, sendo-lhe 

na oportunidade nomeado como curador, Ataide Teixeira, seu tio. Ocorre 

que, a curador do requerido veio a óbito em 05.05.2018, conforme certidão 

de óbito acostada no Id. 13079439. É o relato. Fundamento e decido. O 

requerido, por estar curatelado, necessita de um responsável legal para 

gerir a sua vida civil, pois, o curador nomeado pelo Juízo faleceu, sendo 

necessária a sua substituição. Ademais, o requerente é sobrinho do 

curatelado, sendo, no momento, a única pessoa que pode assumir a 

responsabilidade de seu zelo e cuidados, tendo em vista que o mesmo não 

possui filhos e seus pais já faleceram. Diante do exposto, defiro a 

substituição da curatela, nomeando provisoriamente Antonio Benedito 

Moreira, como curador de LUIS CARLOS TEIXEIRA e, determino: Oficie-se 

o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se o curatelado, 

recebe algum benefício previdenciário. Realize-se estudo social, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Tome-se por termo o compromisso. Notifique-se o douto 

Parquet. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002918-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIBER AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002918-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

INGRID APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA RÉU: KLEIBER AUGUSTO 

DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023904-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRICE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR FARIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023904-33.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CARLA BEATRICE AMORIM 

EXECUTADO: HEITOR FARIAS DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Alimentos, proposta por Carla Beatrice Amorim, em desfavor 

de Heitor Farias dos Santos, devidamente representada nos autos. A ação 

foi recebida, nos termos da decisão de id. 9373257, que deferiu a 

gratuidade processual, e determinou a intimação do requerido para pagar 

o débito exequendo, no valor de R$ 16.607,56 (dezesseis mil seiscentos e 

sete reais e cinquenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

penhora, com fundamento no art. 523 e 513, §2º, do Código de Processo 

Civil. Diante da constatação de ocultação do requerido, foi o mesmo 

intimado com hora certa, nos termos da certidão de id. 10780014. No id. 

10860043, as partes, em petição conjunta, apresentaram termo de acordo, 

pugnando pela suspensão do processo, ate integral comprimento da 

obrigação. Tendo em vista que a petição das partes não foi acompanhada 

por procuração outorgada por estas, aos advogados subscritores, foi 

determinado no id. 10868177, a intimação da parte autora, para que 

regularizasse a representação processual, contudo, embora regularmente 

intimada, por meio de seu advogado já constituído - id. 9267025, não se 

manifestou nos autos, no prazo fixado, conforme certificado no id. 

11513619. Diante da inércia, a parte autora foi regularmente intimada, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao processo – id. 12864745, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, contudo deixou decorrer 

in albis o prazo fixado, nos termos da certidão de id. 13204730. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O CPC de 2015 foi estruturado com o 

intuito de dar efetividade à prestação jurisdicional por meio do processo, 

valorizando, por seu turno, a primazia do julgamento do mérito, garantindo, 

assim, o acesso à justiça. Por outro lado, todas as partes do processo 

precisam agir de forma a colaborar para o alcance do seu resultado 

prático, numa sincronia de atos de se sucedem, fundamentados no 

princípio da cooperação e da boa-fé processual. A propósito, a 

eternização do processo, sem qualquer resultado prático, gera prejuízos 

para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo tempo 

dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, a homologação do acordo 

apresentado no petitório de id. 10860043, dependia da regularização 

processual das partes, o que não foi realizado, embora intimada para que 

o fizesse. Foi assim que, em atendimento ao disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 485, do Código de Processo Civil, foi determinada a 

intimação pessoal da parte requerenre no endereço constante dos autos, 

para que desse prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, 

contudo, embora intimada – id. 12864745, deixou de impulsiona-lo, 

permanecendo inerte. São por essas razões que, não há como 

desconsiderar a inércia da parte autora, em dar prosseguimento ao feito, 

restando configurada a hipótese do inciso III do art. 485 do CPC. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 
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determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015736-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR CORREA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BENEDITO DA FONSECA (RÉU)

ADAIR CORREA DE SOUSA DA FONSECA (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: 

1015736-76.2016.8.11.0041. AUTORES: MAURO CESAR CORREA DE 

SOUZA, ADAIR CORREA DE SOUSA DA FONSECA e ISMAEL BENEDITO 

DA FONSECA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

Paternidade e Maternidade c/c Retificação de Registro Civil, proposta por 

Mauro César Corrêa de Souza, Adair Correa de Sousa da Fonseca e 

Ismael Benedito da Fonseca, devidamente representados nos autos. 

Esclarecem os autores que, Mauro César é filho biológico de Adair e 

Ismael, contudo, quando do seu nascimento foi registrado por seus avós 

maternos, Júlio Corrêa de Souza e Alice Benedita de Souza, ambos já 

falecidos, como se filho fosse – id. 2441622. Sustentam que, embora 

registrado em nome dos avós, foi criado por sua genitora. A inicial veio 

acompanhada de documentos, dentre os quais a certidão de óbito dos 

pais registrais do autor Mauro César, e laudo de exame genético realizado 

pelo autor, Ismael, que demonstra ser o mesmo pai biológico de Mauro - id. 

2441652. Proferida decisão no id. 4299115, que determinou a 

comprovação da maternidade da requerente e a concordância dos 

herdeiros dos pais registrais com o pedido. No id. 6112049 consta 

declaração dos herdeiros Alexsandro Correa de Souza, Ercílio Correa de 

Sousa, Maria Sandra Correa de Souza e Lisideth Correa de Sousa, de que 

reconhecem a procedência do pedido inicial. Por fim, no id. 12912619 o 

requerente esclareceu que a herdeira faltante, Mara Cristina Corre de 

Souza, faleceu na data de 26/06/2012, juntando certidão de óbito no id. 

12912642. É o relatório. Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno 

que os autos encontram-se aptos para sentença, já que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, 

inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado do pedido. A presente 

ação ganha seu contorno no pedido de reconhecimento de paternidade e 

maternidade de Mauro César Correa de Souza, também autor, realizado 

por Adair Correa de Sousa da Fonseca e Ismael Benedito da Fonseca. As 

partes esclareceram que se os pais registrais do autor Mauro, já 

falecidos, são, na verdade, seus avós maternos, que á época o 

registraram como se filho fosse, embora tenha sido criado por sua mãe 

biológica. A maternidade e a paternidade dos autores foi comprovada por 

meio de exame genético, cujos laudos periciais foram acostados aos 

autos nos ids. 2441652 e 10428081, tornando-se, assim, incontroversa a 

questão de fato trazida à apreciação deste Juízo. Ademais, há que 

considerar que os autores apresentaram declarações dos herdeiros dos 

pais registrais, no sentido de que Adair e Ismael são pais biológicos de 

Mauro César, embora registrado em nome dos avós maternos. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que ADAIR 

CORREA DE SOUSA DA FONSECA e ISMAEL BENEDITO DA FONSECA, 

são, respectivamente, mãe e pai biológico de MAURO CÉSAR CORRÊA DE 

SOUZA, nascido na data de 25 de novembro de 1969, conforme certidão 

de nascimento acostada ao id. 2441622. EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil, para que promova a retificação do 

assento de nascimento do autor, excluindo o nome dos pais registrais, 

com a inclusão dos pais biológicos ADAIR CORREA DE SOUSA DA 

FONSECA e ISMAEL BENEDITO DA FONSECA, passando o autor a se 

chamar MAURO CÉSAR CORREA DE SOUZA FONSECA, assim como, para 

que retifique o nome dos avós maternos e paternos. Transitada em julgado 

esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se 

os autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1003434-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT0008686S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SOARES VIANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003434-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LAURA LOPES REQUERIDO: 

ARMANDO SOARES VIANA Vistos etc. Trata-se de Ação de Conversão 

de Separação Judicial em Divórcio, proposta por Laura Lopes Pereira, em 

face de Armando Soares Viana, devidamente representada nos autos. Os 

requerentes contraíram matrimônio na data de 28 de julho de 1980, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, e tiveram decretada a separação 

judicial eme 01/11/1982, que conta, inclusive, com averbação na certidão 

de casamento, realizada na data de 29/06/1983 – id. 4806412. A 

requerente informou, na separação, que voltaria a usar o nome de solteira, 

o que já foi averbado na certidão de casamento. O requerido compareceu 

espontaneamente no processo, juntando procuração no id. 12905967, e 

no id. 13140086 manifestou sua integral concordância com os pedidos 

iniciais, pugnando por sua procedência. Não havendo condição a ser 

comprovada à presente conversão, resta dispensada a produção 

probatória. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de 

conversão da separação judicial em divórcio, postulado por LAURA 

LOPES PEREIRA e ARMANDO SOARES VIANA, com fundamento nos arts. 

226, §6º, da Constituição da República, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil, para averbação do divórcio. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o devido mandado de averbação e 

procedam-se as anotações e baixas legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o necessário. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016856-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BUENO (REQUERIDO)

GHIORDANA BARROS DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016856-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANAIDE BARROS DE SOUZA 

REQUERIDO: GHIORDANA BARROS DE SOUZA SANTOS, GILMAR BUENO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda, proposta por Anaide Barros de 

Souza, em face de Ghiordana Barros de Souza Santos e Gilmar Bueno, 

devidamente qualificados. Sustenta a parte requerente que, é avó materna 

da infante, Maria Valentina Barros Bueno, nascida na data de 28/03/2017 

– id. 7833944, que é dependente econômica da autora, sendo que a 

regularização da guarda da infante é necessária para que possa 

intregrá-la no plano de saúde, que exige a guarda jurídica para sua 

inclusão. Esclarece que, os genitores da infante são favoráveis à 

concessão da guarda, já que não dispõem de condições financeiras para 

o sustento da filha, para tanto apresentaram procuração – id. 7833944 e 

7833944. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 8194307. 

Pronunciamento Ministerial no id. 8265866. Os genitores da infante foram 

incluídos no polo passivo da demanda, razão pela qual foram citados – id. 
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10296495, para integrar a lide e no id. 1058777 manifestaram sua 

concordância com o pedido inicial. Relatório de estudo interprofissional 

consta no id. 12184776. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público 

se pronunciou favoravelmente ao deferimento do exercício da guarda da 

infante, na forma compartilhada – id. 13218489. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Preliminarmente, consigno que, a ação dispensa a fase 

probatória, já que dispõe de provas suficientes a formar a convicção 

deste Juízo, razão pela qual passo à análise do mérito, de acordo com o 

permissivo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O instituto da 

guarda deve ser compreendido sob o prisma da proteção integral, 

emanada do art. 227, da Constituição da República, que dispõe: “é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Sendo assim, a guarda 

deve ser utilizada com o fim de salvaguardar a integridade física e 

psíquica da criança e do adolescente, de toda forma de opressão ao seu 

pleno desenvolvimento, com especial enfoque em sua peculiar situação de 

pessoa em desenvolvimento. No caso dos autos, os genitores da infante e 

a avó materna concordam com o exercício de sua guarda, na forma 

compartilhada, até mesmo diante da situação fática que envolve as partes, 

já que todos residem no mesmo local, sendo neta e filha dependentes 

econômicas da autora. Por meio do estudo interdisciplinar realizado, se 

contatou que “o espaço em que as partes residem é amplo, arejado, 

apresentando condições de limpeza, organização e habitabilidade 

bastante satisfatórias, oferecendo conforto aos seus moradores, bem 

como que a infante tem recebido todos os cuidados necessários para seu 

bom desenvolvimento”. Assim, não há dúvida de que o deferimento do 

pedido de guarda, em favor da requerente, traz reais vantagens para a 

infante, sendo providência que atende ao seu maior interesse. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 33 e 

seguintes da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para fixar a guarda 

da infante MARIA VALENTINA BARROS BUENO, para ser exercida de 

forma compartilhada entre os genitores e a avó materna, em consonância 

com o princípio da co-responsabilidade que norteia as relações parentais. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Tome-se 

por termo o compromisso definitivo. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 17 de 

maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022061-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CUIABANO (REQUERENTE)

J. H. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BORJA CORREIA CUIABANO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o integral cumprimento da decisão proferida com id. 11833356, 

especialmente a apresentação das primeiras declarações, acompanhada 

dos documentos relacionados no item 5, sob pena de remoção. Com as 

primeiras declarações juntadas ao processo, dê-se vista à Fazenda 

Pública. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027594-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS PALMA DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro parcialmente o requerimento formulado na petição com id. 

12610147, para prorrogar por 20 (vinte) dias o prazo para juntada das 

primeiras declarações, sob pena de remoção. Calha anotar que o termo de 

compromisso foi firmado pela inventariante em outubro de 2017, de modo 

que, houve tempo mais que suficiente para sua apresentação. Com as 

primeiras declarações juntadas ao processo, citem-se os herdeiros. Após, 

dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público, se houver 

interesse de incapazes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.5.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009268-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO ORIHUELA OAB - SP329623 (ADVOGADO)

WELLINGTON LUIZ NOGUEIRA OAB - SP352676 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA SOARES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se pessoalmente a requerente, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Caso a correspondência não seja 

recebida no endereço fornecido nos autos, publique-se edital. Decorrido o 

prazo, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do processo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.5.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006078-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA VIEGAS DE MORAES OAB - MT9048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se pessoalmente o requerente, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Caso não localizado no endereço 

fornecido nos autos, publique-se edital. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.5.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022417-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA NAZARE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUIDNAN SANTANA SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se pessoalmente o requerente, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Caso não localizado no endereço 

fornecido nos autos, publique-se edital. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do 
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processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.5.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021299-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA LOPES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se pessoalmente a requerente, por carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Caso não localizado no endereço 

fornecido nos autos, publique-se edital. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.5.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030752-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FABYANA ANTUNES LIMA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. No 

mesmo prazo, deverá justificar o interesse processual na propositura 

desta ação, uma vez que, havendo título executivo judicial, a pretensão 

formulada na petição inicial de deve ser efetivada por meio de 

cumprimento de sentença, nos autos da própria ação em que as visitas 

foram estabelecidas, bem como, em razão da inexistência, no atual 

ordenamento processual civil, da possibilidade de propositura de ação de 

ação cautelar, extinta no Código de Processo Civil de 2015, que apenas 

prevê a medida cautelar na forma de tutela de urgência (pedido liminar). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para cancelamento da distribuição e extinção do processo. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005900-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO BONATELLI OAB - MT10224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005900-11.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, Guarda, 

Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSIELLEN KARINE 

DE MATTOS Parte Ré: RÉU: ADOLFO ARINI Vistos. Considerando que os 

termos do acordo vão ao encontro dos interesses do menor Antonio, 

homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado na presente ação, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Custas pagas. P. I. C. Cuiabá, MT, 10 de maio de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 427085 Nr: 9566-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA SENEDESE REZENDE DA SILVA, FELIPE 

SENEDESE REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, MARCOS 

MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a dar prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 738662 Nr: 35249-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUNIOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar prosseguimento ao feito, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1085668 Nr: 4112-47.2016.811.0041

 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: NGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGBDO, EDOES, EDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 Processo nº. 4112-47.2016 – Código 1085668

 Vistos.

 Acolho o parecer de fl. 126.

 Nomeio como curadora especial ao requerido Phelippe Jhordan Santos 

Oliveira, a Dra. Liseane Peres de Oliveira Toledo, defensora pública que 

atua nessa Vara Especializada, que deve ser intimada pessoalmente do 

encargo.

 Intime-se a autora para acostar aos autos as certidões de nascimento 

dos herdeiros, nos termos da cota Ministerial de fl. 126-v, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 455038 Nr: 26381-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. S. N., JAQUELINE MIRANDA SALES NASCIMENTO, 

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE FABIANO DA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - OAB:19146/MT, 

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar cumprimento a determinação de fls. 139, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 918579 Nr: 42483-51.2014.811.0041

 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 APARECIDA MENDES, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, EBERSON FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante da dar integral cumprimento a determinação judicial 

de fls. 46 e 72, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 803986 Nr: 10445-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDINA AIKATERINI DE SOUZA 

DIMITRIOS PAPATHEOU, Cpf: 00808609157, Rg: 1572057-8, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Anunciar a exitência da presente Ação e chamando a ausente 

a entrar na posse de seus bens ou reivindicando os seus direitos.

Resumo da Inicial: Trata-se de declaração de ausência e arrecadação de 

bens deixados pelo Sr. DIMITRIOS PAPATHEOU

Despacho/Decisão: Processo nº. 10445-20.2013.811.0041 – Código 

803986Vistos.Defiro o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 1.160, do 

Código de Processo Civil, nomeio como curadora a autora, Bernardina 

Aikaterini de Souza Dimitrios Papatheou, que deverá assumir o encargo 

após firmar o devido compromisso.Concomitantemente, em obediência ao 

disposto no art. 1.161, do Código de Processo Civil, publique-se editais 

durante 1 (um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a 

existência da presente ação, e chamando o requerido a entrar na posse 

de seus bens ou reivindicar seus direitos.Citem-se, por edital, eventuais 

terceiros interessados.Intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá, MT, 12 de abril de 2013.Sergio ValérioJuiz 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, ANNELISE DE ARRUDA 

CARDOSO DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 06 de setembro de 2017

Sergio Valério Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818277 Nr: 24647-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 24647-02.2013.811.0041 – COD 818277

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

INTERESSADO(A): JOANA FRANCISCA DE BRITO

INTERDITANDO(A): BENTONIDES FRACISCA BRITO

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

BENETONIDES FRANCISCA BRITO, RG: 1791008-0 SSP/MT, CPF: 

738.024.501-59, que não possui discernimento de gerir seus próprios atos 

da vida civil, sendo-lhe nomeado como curador(a) JOANA FRACISCA DE 

BRITO, RG:0805738-9 SSP/MT, CPF: 568.914.581-53, a quem a MMª Juíza 

deferiu por sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, feito 

nº 24647-02.2013.811.0041 – Cód. 818277, a CURATELA DEFINITIVA, 

encarregando-o(a) de cuidar e zelar do(a) INTERDITANDO(A), o(a) qual, 

aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no 

exercício do encargo. A interdição é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger o(a) interditando(a) em todos os atos da vida civil.

 DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

por conseguinte, decreto a interdição de Bentonides Francisca Brito, 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Joana Francisca 

de Brito.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 28 de julho de 2017.Sergio ValérioJuiz 

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, Gabriel Henrique 

Arévalo de Souza, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de março de 2018.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937538 Nr: 53418-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 Processo nº. 53418-53.2014 - Código 937538

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 
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de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Conforme certidão de fl. 75, redesigno audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 15h30min. As partes 

deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 807110 Nr: 13584-77.2013.811.0041

 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: PGA, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13584-77.2013 – Código 807110

 Visto.

 Poliana Gil Antunes representada por sua genitora Eliane Gil da silva 

propôs Ação Revisional de Alimentos em face de Pedro Frederico 

Antunes.

 Às fls. 103/105 as partes compuseram acordo, e pugnam pela 

homologação judicial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado às fls. 103/105, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se ofício para desconto em folha.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 14 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1004949 Nr: 25491-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPV, TDSPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

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

OAB:OAB/MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.314

 Processo nº 25491-78.2015 – Código 1004949

 Visto.

 Isaque Portela Vieira representado por sua genitora Tatiane dos Santos 

Portela propôs Ação Revisional de Alimentos em face de Robson Carlos 

Vieira.

 Às fls. 118/120 as partes compuseram acordo, e pugnam pela 

homologação judicial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado às fls. 118/120, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 14 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 949959 Nr: 60348-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFP, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Paulo Henrique Ferreira Passos, 

Cpf: 63234068100, Rg: 972261 Filiação: Manoel Pereira Passos e 

Francisca Pereira Passos, data de nascimento: 29/01/1978, brasileiro(a), 

convivente, servidor publico, Endereço: Rua Teofilo Otoni, 34, Bairro: 

Parque Universitario, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Visto em correição.

 Paulo Henrique Ferreira Passos propôs a presente Ação de Interdição em 

face de Marlene Ribeiro da Silva.

 Relatou que a requerida é sua prima, e que a mesma é portadora de 

deficiência mental, CID: F70.0 e F-80.0, enfermidade que compromete sua 

capacidade intelectual, a tornando depende de terceiras pessoas na 

gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação.

 À fl. 24 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 28, na qual foi determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso.

 Às fls. 31/32 foi acostado o relatório do estudo.

 À fl. 33 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se do documento de fl. 22, que acompanhou a inicial, que a 

requerida possui comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, 

bem como, de fala, situação esta que, segundo o médico, a torna incapaz 

de gerir sua vida.

 No estudo psicossocial acostado às fls. 31/32, constam as seguintes 

informações:

“A Sra. Marlene nos recepcionou e demonstrou disposição e alegria pela 

visita recebida. Apresentou dificuldades de compreensão devido à 

deficiência mental, aos problemas auditivos e comunicação comprometida. 

Emocionou-se ao lembrar-se da mãe e diz que seus irmãos não têm 

paciência em lidar com ela. Diz que a filha não entra em contato com ela há 

dois anos, mas que está satisfeita em morar com a família do Sr. Paulo, 

que tem paciência com ela e a leva à igreja quando esta solicita”.

 Desta forma, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, 

frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Ressalte-se também que o requerido reúne os requisitos 

necessários ao encargo, pois, há evidência de que vem prestando todo 

auxílio à requerida, que afirmou estar feliz em sua companhia.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de 

Marlene Ribeiro da Silva, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curador definitiva à 

requerida, o senhor Paulo Henrique Ferreira Passos.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
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 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 29 de maio de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1127654 Nr: 22023-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSF, PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Processo nº. 22023-72.2016 – Código 1127654

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 54.

 Proceda-se com a consulta de informações sobre o atual endereço da 

parte requerida, no BACENJUD.

 Sendo encontrado endereço diferente do que consta nos autos, 

desentranhe-se e cumpra-se novo mandado de prisão, nos termos da 

decisão de fls. 46.

 Caso contrário, intime-se a parte autora para manifestar o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1017058 Nr: 30600-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY ARAUJO DA GLORIA, JACINTO ABEL DA 

GLÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos. Jacy Araujo da Gloria propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Jacinto Abel da Gloria. Relatou que o requerido é 

seu genitor, e que o mesmo está acometido pelo Alzheimer, enfermidade 

que lhe torna incapaz para gerir seus atos civis, tendo em vista a redução 

do discernimento, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 12 foi 

deferida a curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cuja 

ata está encartada à fl. 16. À fl. 20 o Ministério Público opinou pela 

realização de estudo psicossocial, o que foi determinado à fl. 21. Às fls. 

22/24 foi acostado o relatório do estudo. À fl. 51 o Ministério Público 

opinou pela procedência. É o relatório. D E C I D O Extrai-se do documento 

de fls. 11, que acompanho a inicial, que o requerido possui 

comprometimento em seu intelecto, decorrente da doença de Alzheimer, 

de maneira que depende de terceira pessoa para a prática de todas as 

atividades da vida civil, e também nas tarefas do dia a dia. Em sede de 

audiência de interrogatório, não foi possível sequer interrogar o requerido, 

haja vista que não soube responder às perguntas mais elementares. No 

relatório do estudo psicossocial realizado nos autos, fls. 22/24, constam 

as seguintes informações:“Segundo esta, sua mãe com frequência vali até 

lá e a ajuda cuidar do interditando, mas ele não se lembra dela. Nem 

mesmo desta ele reconhece. Apesar de estar fazendo uso das 

medicações às vezes fica bastante introspectivo, não aceitando nem 

mesmo se alimentar, mas esta cria situações para que o mesmo não fique 

tanto debilitado”. Ou seja, a doença já está em fase avançada, pois o 

requerido não reconhece sua ex-mulher e nem mesmo sua filha, ora 

autora. Assim, analisando o conjunto probatório, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à inegável 

limitação psíquica e também física, que o torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Há de ser considerado também que, a requerente demonstra ter 

muito cuiddo e se dedica em busca do bem estar de seu pai, o leva para 

fazer caminhada, dá banho, cuida de sua alimentação, enfim, se preocupa 

em oferecer o melhor tratamento ao mesmo. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Jacinto Abel da Gloria, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curadora definitiva ao requerido, a senhora Jacy 

Araujo da Gloria. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 28 de setembro de 2017.Sergio Valério 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 102617 Nr: 15883-13.2002.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO, GADAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LISEANE PERES DE OLIVEIRA - 

OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANTANA 

MALHEIROS - OAB:3269/MT

 Processo nº. 2002/696 – Código 102617

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 131.

 Proceda-se com a consulta de informações sobre o atual endereço do 

executado, no BACENJUD.

 Sendo encontrado endereço diferente do que consta nos autos, 

desentranhe-se e cumpra-se novo mandado de prisão, nos termos da 

decisão de fls. 46/47.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 350772 Nr: 21032-77.2008.811.0041

 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: ALFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a cumprir integralmente a decisão de fls. 84/85, 

dentro do prazo de 20 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 150288 Nr: 4924-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SOARES CAMPOS, JOÃO BOSCO COSTA 

SOARES DA SILVA, VALERIA CRISTINA SOARES DE CAMPOS, ZEILA 

SOARES DE SOUZA, EVERALDO SOARES DA SILVA, ELIZABETH 

SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA JESUS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.040, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5991, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE 

MORAIS - OAB:2.826/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566, MARCOS 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA 

- OAB:4.811/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a recolher, dentro do prazo de 15 dias, o valor da 

diligência para cumprimento dos mandados de citaçãos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1101225 Nr: 11032-37.2016.811.0041

 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: CÁSSIO AUGUSTO MAIA CURVO, MARA CRISTINA 

LARA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CACIO CORREA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, Mara Cristina Lara Curvo - OAB:19315/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a recolher, dentro do prazo de 15 dias, o valor da 

diligência para cumprimento dos mandados de citação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1085777 Nr: 4170-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UJDO, UJDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Visto, em correição.

 Uvalnir José de Oliveira propôs a presente Ação de Interdição em face de 

Uvalnir José de Oliveira Filho.

 Relatou que é genitor do requerido, portador de retardo mental desde que 

nasceu, e que ele necessita de cuidados especiais.

 À fl. 16 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 23, e o Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em análise ao documento acostado à fl. 11-verso, bem como ao termo de 

audiência (fl. 23), verifico que o requerido já havia sido interditado, por 

sentença proferida em 22.10.97, na qual foi nomeada curadora a Sra. 

Maria Inês Pereira, sua genitora, mas que veio a óbito em 18.11.2015.

 Sendo assim, recebo a presente, como Ação de Substituição de Curatela.

 Portanto, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta 

dúvida sobre a necessidade de substituir a curadora do requerido.

 Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, nomeio como curador definitivo 

ao requerido, o Sr. Uvalnir José de Oliveira.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P.I.C.

 Cuiabá, MT, 23 de junho de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1126072 Nr: 21354-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:MIRELLI SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Vistos.

 Juscilaine da Silva Malheiros propôs a presente Ação de Modificação de 

Curatela em face de José Inacio Malheiros.

 Relatou que o requerido é seu pai, e que o mesmo já é interditado. No 

entanto, sua curadora faleceu, tornando imprescindível a sua substituição.

 À fl. 25 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização de 

estudo social do caso, cujo relatório está encartado às fls. 28/29.

 À fl. 30 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos documentos de fls. 20/21, que a antiga curadora do senhor 

José Inácio Malheiros faleceu, o que motivou a autora propor a presente 

ação, haja vista a necessidade de regularização da representação do 

genitor.

 Analisando o relatório do estudo social realizado do caso, conclui-se que 

a requerente se mostra apta ao encargo, pois, foi verificado que a mesma 

se esmera a fim de proporcionar o melhor ao seu genitor.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de acolher o pedido, com a nomeação 

da autora na condição de curadora definitiva.

 Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, removo a curatela 

anteriormente concedida à falecida senhora Irce Aparecida da Silva, e 

nomeio como curadora ao senhor José Inacio Malheiros, a requerente 

Juscilaine da Silva Malheiros.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 27 de outubro de 2017.
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Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720076 Nr: 15519-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA HISAKO YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS.

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva - Técnico Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Processo nº. 15519-26.2011 – Código 720076. Visto em 

correição. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação de 

Interdição de Júlia Hisako Yoshida. Esclarece que a requerida não é 

alfabetizada, é portadora de deficiência e está acolhida na Fundação 

Abrigo do Bom Jesus, sem registro de vínculo familiar. Explica a 

necessidade da presente ação, a fim de que a administradora do abrigo 

possa representar a requerida, e receber os proventos da qual é 

beneficiária. À fl. 15 foi deferida a curatela provisória. À fl. 28 foi 

requisitado ao INSS que enviasse cópia da documentação que serviu de 

prova para o deferimento do benefício à requerida. As informações foram 

acostadas aos autos às fls. 34/94 É o relatório. D E C I D O. Tendo em 

vista a necessidade de regulamentar a representação da senhora Júlia 

Hisako, portadora de deficiência mental, recolhida no abrigo Bom Jesus. 

Embora tenha sido determinada a realização de perícia médica à fl. 18, 

referido exame se tornou desnecessário com a juntada da cópia dos 

documentos enviados pelo INSS, em atendimento à decisão de fl. 28, 

comprovando que a requerida é destinatária de Benefício Assistencial ao 

Portador de Deficiência, acostando a cópia integral de todo processo 

administrativo concessório do benefício. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição da requerida. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Júlia 

Hisako Yoshida, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curador (a) definitivo 

(a) da requerida o (a) administrador (a) em exercício da Fundação Abrigo 

do Bom Jesus. Em obediência à norma prevista no art. 35, § 2º, da Lei n. 

10.741/2003, deve a Curadora manter em depósito de caderneta de 

poupança, 30% (trinta por cento) dos benefícios da requerida. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 26 de maio de 

2017.Sergio Valério-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 775718 Nr: 28980-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA HONORATO DE ALMEIDA, MVDAR, HELENA 

HONORATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a Dra Crea Marcia Ferreira de Souza, para que dentro do prazo de 

15 dias, compareça em secretaria para retirar a ação de reconhecimento 

de união estável, proceder a distribuição da mesma para que seja dado 

integral cumprimento a determinação de fls. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 277391 Nr: 5191-76.2007.811.0041

 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: MCRM, TLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Benedita Ramos 

Tocantins Leite - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao esboço de partilha formulado 

às fls. 175/179, e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja 

elaborado esboço em consonância com as normas e orientações 

jurisprudenciais citadas nesta decisão.Com o novo esboço nos autos, 

dê-se vista ao advogado da herdeira Thamara Lindeman Andrade, pelo 

mesmo prazo.Por fim, dê-se vista à Fazenda Pública 

Estadual.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 728091 Nr: 24001-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAA, CHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 24001-60.2011 – Código 728091

 Vistos.

 Oirma da Silva Amorim aforou Ação de Guarda da menor Rhaíssa Victoria 

de Amorim Rocha, em face de Danielly Alessandra Amorim e Carlos 

Henrique de Azevedo Rocha.

 Esclarece a autora, que é avó materna da menor e que cuida da neta 

desde o seu nascimento, haja vista que desde o nascimento, é ela quem 

cuida da neta, já que, os genitores não são presentes na vida da criança.

 À fl. 24 foi denegado o pedido liminar e designada audiência de tentativa 

de conciliação, cuja ata está encartada à fl. 36.

 À fl. 39 foi determinada a realização do estudo social do caso, cujo 

relatório está encartado às fls. 44/46.

 O requerido foi citado por edital.

 A contestação por negativa geral foi apresentada às fls. 59/61.

 A impugnação foi oferecida às fls. 64/66.

 Às fls. 67/69 foi lançado o parecer Ministerial, pela improcedência do 

pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem, tratando-se de pedido de guarda, requerida pela avó materna, 

insta observar que fora dos casos de tutela e adoção a guarda destina-se 

ao atendimento de situações peculiares ou para suprir eventual falta dos 

pais ou responsáveis, ex vi do art. 33, §2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vejamos:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 

adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 

pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 

para a prática de atos determinados.

 Depreende-se dos autos que a requerente e sua filha Danielly residem na 

mesma casa, junto com a menor. O pai da criança é uma pessoa ausente, 

encontra-se em lugar desconhecido.

 A autora esclarece que assim como sua filha, mãe da menor, também 

trabalha o dia todo, por esse motivo contratou uma pessoa conhecida para 
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cuidar da pequena Rhaíssa no período em que não estão em casa.

 Acerca dos requisitos necessários ao deferimento da guarda, há de se 

destacar que o legislador, intencionalmente, tratou sobre o assunto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na Seção III, da Família Substituta, o 

que nos faz concluir que, como regra, uma das consequências almejadas 

é justamente a retirada do menor daquele seio de vulnerabilidade em que 

se encontra, na busca da merecida proteção em outro meio familiar, outra 

família.

 No caso, constata-se que o deferimento da guarda não alteraria em nada 

o meio familiar em que a criança está inserida, muito mais se 

considerarmos que a menor mora na mesma casa com a genitora e com a 

avó. Ou seja, o acolhimento do pedido não alteraria em nada o dia a dia da 

criança, o que representa ausência de situação de risco que pudesse 

justificar o acolhimento da pretensão autoral.

 Assim, entendo que, não obstante as alegações da autora, de ser a 

responsável pela criança, e que lhe presta todo aparato financeiro,

 destaco que a falta ou a carência de recursos materiais por parte dos 

pais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio 

poder pelos genitores.

 Considero que todo o suporte material e afetivo dispensado pela avó 

materna à criança está diretamente ligado à solidariedade familiar, que é 

inerente à própria relação de parentesco, mas não justifica o deferimento 

do pedido de guarda, pois, no presente caso, a genitora da menor está no 

pleno exercício do pátrio poder, conforme afirmado pelo Ministério Público.

 Destarte, do conjunto probatório presente nos autos, depreende-se que, 

na verdade, a requerida tem plenas condições de exercer a guarda, 

sendo impositiva a improcedência do pedido.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

improcedente o pedido.

 Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive.

 Sem custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 828761 Nr: 34608-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCRDO, JCRDO, ACGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11.637/MT, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/O, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON 

GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 Processo nº. 34608-64.2013 – Código 828761

 Vistos.

 Oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho, a fim de informar a este juízo 

se o requerido possui vínculo trabalhista com alguma empresa, no prazo 

legal de 10 (dez) dias.

 Em caso de resposta positiva, independentemente de nova conclusão, 

oficie-se para, doravante, descontar o valor dos alimentos em folha de 

pagamento e depositar na conta informada à fl. 13.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de maio de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 935885 Nr: 52530-84.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCFO, GCFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL FARINA MOGRABI - 

OAB:234.821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 52530-84.2014 – Código 935885

Autor: Belisa Campello Fernandez O’keeffe e Guillermo Campello 

Fernandez O’keeffe

Requerido: Rene Gonzalo Fernandez O’keeffe

Ação de Execução de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente (AR) 

para promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, eis que o processo tramita sob o pálio da 

gratuidade de Justiça.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013153-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES OAB - MT24450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MONTALVAO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de ação de revisão de alimentos em que o requerente 

informa que o requerido é pessoa menor absolutamente incapaz e reside 

com sua genitora na comarca de Rondonópolis/MT. É o necessário para 

decisão. Analisando a inicial, verifica-se que a ação dispõe sobre 

interesse de menor que reside com sua genitora na comarca de 

Rondonópolis-MT. Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil que: “Art. 

50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de 

seu representante ou assistente.” Ainda, no que tange à competência, o 

art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que: “Art. 

147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou 

responsável; II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à 

falta dos pais ou responsável.” Conforme entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, não obstante a norma contida no art. 147 do 

ECA constitua espécie de competência territorial, possui natureza 

absoluta, por força do princípio da proteção do interesse do menor. Nesse 

sentido: STJ - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. PROTEÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, DO 

ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

1 - A Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no 

art. 147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, 

ou seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua 

prorrogação. 2 - Em discussões como a que ora se trava, prepondera o 

interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do 

alimentando e de sua representante legal como o competente tanto para a 

ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam 

conexas. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito de Arneiroz, o suscitante. (CC 102.849-CE, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.05.2009, DJe 

03.06.2009). Em conclusão, o foro competente para dirimir o conflito é o do 

domicílio daquele que reside na companhia do menor, no caso, a genitora, 

porque, como visto, a competência em tais casos é definida para garantir 

e proteger de forma absoluta os interesses da criança e do adolescente. 
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Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil, tratando-se de competência absoluta, declaro a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação, conforme o disposto no 

art. 50 e art. 53, inciso II, do CPC c/c art. 147, inciso I, do ECA e, em 

consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis – MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e, procedidas às baixas necessárias, remeta-se o 

feito com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006208-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA HORA SAVALIO BRITTO (REQUERENTE)

THIAGO DE FRANCA BRITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006208-47.2018.8.11.0041 Ação: 

Alteração consensual do regime de bens no casamento Vistos, etc... 

Acolho o parecer ministerial de Id n. 13247095 e determino a intimação dos 

Requerentes, através de suas d. patronas, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciarem as certidões/comprovantes solicitados. Após, 

colha-se nova manifestação do Ministério Público e, em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010444-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZILENE DE FREITAS PEREIRA OAB - 028.056.781-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1010444-42.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Considerando existir 

interesse de menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, 

ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISMA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - MT0011679A (ADVOGADO)

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT0013265A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

WELITON DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

EVERTON DOS SANTOS MALHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002342-65.2017.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Tutela Antecipada 

Vistos, etc... Antes de tudo, considerando o “mandado de penhora no 

rosto destes autos”, documento juntado no Id 13022730/13022989, dê 

ciências às partes, oportunizando manifestação no prazo de cinco dias. 

No mais, inclusive diante da urgência noticiada no pedido de Id 12485680, 

se ainda for do interesse, cumpre observar, é ato que independe de 

despacho, porquanto, nos termos do art. 152, V, do CPC, incumbe “ao 

escrivão ou ao chefe da secretaria” (...) “fornecer certidão de qualquer 

ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas 

as disposições referentes ao segredo de justiça.” Assim sendo, às 

providências de acordo com o que consta dos autos. Após, havendo 

manifestação ou se decorrido o prazo acima fixado, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise, mormente quanto ao julgamento. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016820-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA PEROTTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRIGERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016820-78.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos etc... Compulsando os autos verifica-se 

no Id 11205277, fora determinado por este Juízo, em caso de alteração do 

valor dos alimentos, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada 

pelo ora executado, que a parte exequente deveria providenciar a 

apresentação do “demonstrativo discriminado e atualizado do débito”, com 

as retificações/adequações necessárias. Ocorre que, não vislumbro o 

cumprimento, na íntegra, dessa determinação. Desta feita, não há como 

ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, sem a 

regularização do quantum executado, mormente porque no dia 08 de 

novembro de 2017, houve a redução/minoração do valor fixado a título de 

pensão, nos autos do Processo n. 1030746-29.2017.8.11.0041, para o 

equivalente a “30% (trinta por cento) do rendimento atual do requerente”. 

Além disso, fora consignado na referida decisão que “o requerente 

manterá as mensalidades do plano de saúde dos requeridos, também 50% 

(cinquenta por cento) das cooparticipações de consultas, exames ou 

despesas relacionadas ao plano de saúde e de eventuais despesas 

extraordinárias, tais como, consultas médicas, exames, medicamentos e 

despesas odontológicas para os filhos, ainda 50% (cinquenta por cento) 

dos materiais escolares.” Nada mais. Diante dessa situação, portanto, não 

se pode desconsiderar, assim já se decidiu: “HABEAS CORPUS. PRISÃO 

CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Caso em que a concessão de liminar 

em ação revisional, reduzindo o valor dos alimentos, permite concluir estar 

justificado o inadimplemento da parte do pensionamento afetada pela 

redução. Ademais, no caso, há equívoco no cálculo, porquanto o cálculo 

com as prestações posteriores à redução liminar não observou o novo 

valor reduzido. CONCEDERAM A ORDEM.” (Habeas Corpus Nº 

70019040039, Oitava Câmara Cível, TJRS, Julgado em 10/05/2007) Aliás, 

para melhor ilustração, no referido julgado, fora assim 

consignado-justificado: “...Note-se, ele já ajuizou ação revisional de 

alimentos, e naquela demanda obteve liminar, em dezembro de 2006, 

reduzindo o pensionamento de 50 para 25% do salário mínimo (fl. 18). 

Convenhamos, se já há reconhecimento judicial de que o alimentante (ao 

menos desde dezembro de 2006) não tem condições de pagar o valor 

originalmente fixado, então não parece adequado permitir permaneça seja 

esse valor integralmente cobrado sob pena de prisão. Ao menos no parte 

afetada pela redução liminar concedida na ação revisional, é certo 

reconhecer ter ficado demonstrada a impossibilidade do alimentante...” (in 

HC 70019040039) Assim sendo, e, considerando que houve a exclusão 

do exequente maior de idade, em razão da desistência, Id 11205277-Pág. 

1, bem como tendo em vista que os alimentos foram reduzidos, conforme 
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acima consignado, impõe-se, portanto, para viabilizar a análise do pedido 

de prisão, a intimação do exequente menor de idade, A.P.F., para, no 

prazo de dez dias - esclarecendo, ainda, quanto aos valores diretamente 

devidos à instituição educacional (sem pagamento pelo exequente ou 

executado) - apresentar o demonstrativo discriminado, retificado e 

atualizado do quantum que ainda for devido pelo executado, em 

observância, aliás, do novo valor fixado, e, inclusive da decisão já 

proferida no Id 11205277-Pág. 1, ressalvando-se débito anterior à 

redução. Aliás, assim determino, nesta oportunidade, mormente quanto à 

apresentação do demonstrativo de débito, retificado/atualizado, para 

melhor aferir a liquidez/viabilidade, considerando, ainda, a noticiada 

pretensão do exequente que seria: “Cobra-se o pagamento das 

mensalidades e materiais escolares do ano de 2017, e do corrente ano, 

que ainda não foi pago, e do plano de saúde.” (cf. Id 11857973 - Pág. 3) 

Outrossim, excepcionalmente, em face do caso concreto, antes de 

qualquer outra decisão, no mesmo prazo acima fixado, deverá o 

exequente manifestar, também, sobre a pretensão de designação de 

audiência, para fins de eventual composição amigável, conforme 

pretendido/solicitado pelo executado no Id 12325191-Pág. 1. Após, voltem 

os autos imediatamente conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021017-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

TATIANE PATRICIA CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

TEREZINHA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021017-76.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a manifestação da Fazenda 

Pública, Id 11517544, considerando que se trata de arrolamento sumário, 

vejamos mais uma vez o reiterado entendimento inclusive jurisprudencial: 

“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" – Literalidade do artigo 662, do CPC – Decisão reformada – 

RECURSO PROVIDO.” (TJSP: RAI 2181647-98.2017.8.26.0000; Julgamento: 

23/04/2018) Assim sendo, e, em observância, portanto, dos artigos 659, § 

2º e 662 do CPC, bem como, me reportando, ainda, ao decidido no Id 

9512939-Págs. 2 e 3, cumpra-se na íntegra o determinado na sentença, Id 

9512939-Pág. 3, a fim de arquivar o processo com as cautelas de estilo. 

Às providências. Intimem-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 355297 Nr: 25651-50.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VROS, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10.757/MT, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - 

OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 405007 Nr: 36751-65.2009.811.0041

 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: MÁRIO JÚLIO DO NASCIMENTO, JONAS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO, GLORIA MARIA DO NASCIMENTO, OTILIA OLERINA DO 

NASCIMENTO, GLAUCIA OLERINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEZARINA OLERINA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, JOÃO NORBERTO ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Requerente para manifestar 

nos autos sobre a certidão de fls.254, requerendo o que entender cabível 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 707709 Nr: 1197-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGAG, PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17.644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10519 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 215/217 requerendo o que de direito, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754132 Nr: 6095-23.2012.811.0041

 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: EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRANCK DA SILVA - 

OAB:11739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMÍDIO DE ALMEIDA 

RIOS, para devolução dos autos nº 6095-23.2012.811.0041, Protocolo 

754132, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845678 Nr: 49338-80.2013.811.0041

 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: MSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEBDR, FSDR, FSDR, DFDC, EFMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVO FERREIRA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 49338-80.2013.811.0041, Protocolo 

845678, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva
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 Cod. Proc.: 740202 Nr: 36902-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO JONAS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELY JANINY DANIEL

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

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023/MT

 Vistos. Atento ao noticiado e pretendido pela Requerida às fls. 48/52, 

esclareço, nesta oportunidade, não há como acolher o pedido para 

revisionar o valor dos alimentos, isso porque a obrigação alimentar 

reconhecida em acordo homologado judicialmente, fls. 35, só poderá ser 

revisada/extinta por meio de ação judicial própria. Quanto ao pedido de fls. 

79/80, (entrega dos documentos pelo genitor), esclareço que também não 

poderá ser obtido por meio de “ordem judicial com obrigação de fazer”, 

uma vez que para se utilizar do instituto, necessário seria que entre as 

partes houvesse um acordo homologado neste sentido, o que, pelo que se 

observa dos autos não foi realizado. No entanto, considerando se tratar 

de interesse de menor, por cautela, determino a intimação do Requerente, 

através de seus d. patronos, fls. 42, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tome ciência da petição de fls. 79/80 e manifeste-se quanto ao 

pedido. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo 

com as devidas baixas e anotações.

 Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012832-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1012832-15.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c tutela de urgência liminar (curatela provisória) Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela de urgência liminar 

(curatela provisória) movida por Alessandro Cardoso Soares em face de 

Eni Cardoso Soares, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é filho da Requerida que é pensionista do INSS e percebe 

seus proventos através do Banco Bradesco S/A. Todavia, esclarece que 

a Requerida é portadora de doença infecciosa, e está internada na sala 

vermelha do Pronto Socorro de Cuiabá, sem previsão de alta, de forma 

que não possui, neste momento capacidade para se auto gerir, 

dependendo, assim, de terceiros para realização de todos os cuidados 

relacionados à sua higiene e alimentação. Dessa forma, pede a 

concessão do pedido liminar para que seja nomeado o curador provisório 

da Requerida, a fim de que aquele possa representá-la nos atos de sua 

vida civil de cunho patrimonial e negocial, inclusive junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS e ao Banco Bradesco. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Relatei. 

Fundamento e Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na 

prova documental juntada com a inicial, em especial, atestado médico 

acostado sob o Id n. 13167885, pág. 3; Considerando, mormente a 

necessidade de amparar a Interditanda material e socialmente, estando 

este juiz convencido da probabilidade lógica do direito da Interditanda, uma 

vez confrontada as alegações e as provas disponíveis nestes autos, 

embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo 

único do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, para o fim de 

nomear, desde logo, o Sr. Alessandro Cardoso Soares como Curador 

Provisório de sua mãe Eni Cardoso Soares, para os fins de representa-la 

ou assisti-la em todos os atos da sua vida civil, ficando referido Curador 

Provisório nomeado como depositário fiel dos valores recebidos ou a 

receber, inclusive para que possa representa-la junto a quaisquer Órgãos 

e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigado à prestação de contas quando instado a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada ao 

Curador, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes à Interditanda, e 

ainda, a proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento em 

nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo de 

curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição do Curador de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda conforme acima 

relatado encontra-se internada na sala vermelha do Pronto Socorro de 

Cuiabá, sem previsão de alta, substituo o ato de entrevista por este juiz, 

pela realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que 

deverá descrever minuciosamente acerca da vida da Interditanda, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto à capacidade da 

Interditanda para praticar atos da vida civil, bem como do Requerente em 

ser seu Curador. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para querendo 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. 

Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do 

CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o citando é 

mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial 

de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. 

Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou 

qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não 

intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o 

d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito. Independentemente das providências acima, 

diante da urgência que o caso requer, determino a realização de perícia 

médica da Interditanda, a qual deverá ser realizada in loco, com juntada do 

laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ficando, para tanto, nomeado, 

como perito Judicial o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, que atua no IML – 

Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, telefone 

3613-1208), para proceder ao exame da Interditanda, mormente, para 

atestar quanto à efetiva possibilidade de a Requerida gerir a sua própria 

pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes quesitos: 1) – A 

Interditanda é portadora de alguma anomalia psíquica ou deficiência física? 

2) - Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou deficiência física é 

permanente ou transitória? 3) - A anomalia/deficiência a torna absoluta ou 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 4) - Em razão da 

referida anomalia/deficiência, tem a Interditanda condições de 

discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? 5) - Outros esclarecimentos que o Sr. Perito 

entenda importante para melhor apreciação da situação da Interditanda, 

mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua interdição 

(total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 753, 2º do 

CPC: “O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela”. Juntado o relatório de 

estudo social e o laudo pericial, nos termos do art. 754 do CPC, ouça os 

interessados e após, conclusos. Intime-se o Requerente através de seu d. 

patrono. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011537-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1011537-40.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará. Vistos, etc... Trata-se de pedido de alvará, no qual o requerente 

incapaz pretende o levantamento de valores, que, segundo ele, é 

proveniente de um processo de inventário, n° 47803-48.2015.811.0041, 

junto à 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões. Ocorre que, em 

consulta ao sistema Apolo, verifiquei que o mencionado processo não se 

refere a inventário, mas sim de ação de interdição, ainda em trâmite 

naquele Juízo. Desta forma, considerando que o processo de interdição 

ainda não foi finalizado, todo e qualquer pedido de autorização (alvará) 
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deve ser feito naquele Juízo, ainda mais, considerando que os valores 

foram depositados em uma conta judicial vinculada naqueles autos (Id n° 

12967546). Vejamos: Conflito de Competência – alvará judicial para venda 

de veículo de propriedade da curatelada - distribuição por dependência ao 

juízo que proferiu sentença nos autos da ação de interdição – 

redistribuição livre dos autos – impossibilidade – caráter acessório do 

pedido com a ação de interdição, julgada pelo Juízo suscitante – 

prevenção configurada - inteligência do artigo 919 do CPC de 1.973 (art. 

553 do Novo Código de Processo Civil)- conflito procedente - competência 

do juízo suscitado. (TJ-SP - CC: 00463534520168260000 SP 

0046353-45.2016.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito (Vice Presidente), 

Data de Julgamento: 05/12/2016, Câmara Especial, Data de Publicação: 

06/12/2016). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CURATELA. 

CONFLITO ENTRE JUIZADOS DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DO 

FORO REGIONAL DO ALTO PETRÓPOLIS. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL 

PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM 

FAVOR DE PESSOA INCAPAZ. CONVENIÊNCIA DE QUE O PEDIDO SEJA 

PROCESSADO E JULGADO PELO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. PREVALÊNCIA 

DOS INTERESSES DA INTERDITADA. Em que pese o processo relativo à 

ação de interdição já tenha sido julgado e arquivado, é de um todo 

conveniente que o pedido de alvará para levantamento de valores 

depositados judicialmente em favor do incapaz seja processado e julgado 

pelo Juízo perante o qual tramitou a interdição, seja porque a quantia se 

encontra depositada em conta vinculada ao processo de interdição, seja 

porque eventual ação de prestação de contas pela curadora deverá 

distribuída em apenso aos autos daquele processo, a teor do disposto no 

art. 919 do Código de Processo Civil. Nesse contexto e considerando-se a 

necessária prevalência dos interesses da pessoa incapaz nos feitos que 

se referem à curatela, como preconiza a jurisprudência do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, impõe-se fixar a competência do Juízo da 

interdição para apreciar o pedido de alvará. JULGARAM IMPROCEDENTE O 

CONFLITO. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 70065619835, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 19/11/2015). Não bastasse tudo isso, o próprio Requerente 

endereçou a petição inicial para a 2ª Vara de Família e Sucessões. Dito 

isso, nos termos do art. 61, do CPC, declino a competência e o faço para 

determinar a imediata remessa destes autos ao r. Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com as cautelas de 

estilo, mediante as anotações necessárias. Às providências, com 

urgência. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010829-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO ALEX MOREIRA ESPIGARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1010829-87.2018.811.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e 

Direito de Convivência. Vistos, etc... 1. Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 2. Nos termos do 

art. 698, do CPC, considerando que há interesse de incapaz, colha-se o 

parecer do representante do Ministério Público, voltando, em seguida, à 

conclusão. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010649-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIVAL SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE OAB - MT0004300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETTLYN CRISTINA FERREIRA DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1010649-71.2018.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de fato Vistos, etc... Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de fato, proposta 

por Antonival Sebastião da Silva em face de Kettlyn Cristina Ferreira do 

Amaral, todos qualificados nos autos, sob os argumentos, apostos na 

inicial (Id n. 12838769). Instruiu o pedido com documentos. É o breve 

relato. Decido. Verifica-se dos autos, que além d pretensão do 

reconhecimento e dissolução da sociedade de fato, busca também o 

Requerente, a fixação de alimentos e a regularização de visitas em favor 

do filho menor, o qual reside na companhia da mãe/Requerida na Comarca 

de Várzea Grande/MT (Id n. 12838769, pág. 2). Dessa forma, adota nosso 

Código o princípio da perpetuatio iurisdictionis, o qual tem a finalidade de 

proteger a parte, no sentido de evitar mudança do lugar do processo toda 

vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que 

pudessem, em tese, alterar a competência. In casu, a determinação da 

competência em casos de ações judiciais que envolvam interesse de 

menor, ainda que resulte na mitigação do princípio da perpetuatio 

jurisdictionis, atrai a incidência do art. 147, inciso I, do ECA: “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

(...)” Assim, ainda que a regra do artigo acima citado seja de competência 

territorial, apresenta natureza de competência absoluta, devido à 

necessidade de assegurar à menor atendimento prioritário, facilitando a 

defesa de seus direitos, cujo pedido deverá ser analisado na Comarca 

onde reside. Neste sentido: “(...) O juízo competente para processar e 

julgar as ações envolvendo interesse de menor é, em princípio, o do foro 

do domicílio de quem detém a sua guarda. 2. Recurso não provido”. (TJMG 

- Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.10.086942-0/003, Relator(a): Des.(a) 

Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2014, 

publicação da súmula em 23/01/2015) Pelo exposto, estando evidenciado 

que o menor se encontra residindo na Comarca de Várzea Grande/MT, 

declino a competência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, para processar e julgar o presente feito, e determino a 

remessa do mesmo para a Comarca de Várzea Grande/MT, onde reside o 

menor e sua genitora/Requerida, a fim de que aquele Juízo possa melhor 

avaliar o pretendido nesta ação. Às providências, a fim de proceder a 

remessa com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Intime-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011146-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (RÉU)

IRENE NILZA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Alienação Parental c/c 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Ivan Wolf, em face de Luiz 

Antonio Possas de Carvalho, Eliane Luisa Dias de Carvalho e Irene Nilza 

Dias de Carvalho, todos devidamente qualificados nos autos. Tendo em 

vista que ainda não foi realizada audiência, designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___22__/__06___/2018 às 

___17__h___45__m. Com relação ao pedido liminar pleiteado na inicial, 

deixo para analisar em audiência, proceda-se estudo social no prazo de 

20 (vinte dias) dias. Intimem-se as partes para comparecerem a audiência 

supra designada, acompanhada de seus advogados. Deverá constar do 

mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 
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(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte 

requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do NCPC). Notifique-se 

o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011146-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (RÉU)

IRENE NILZA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011146-85.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: IVAN WOLF Parte Ré: RÉU: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO, ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO, IRENE NILZA DIAS DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Alienação 

Parental c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Ivan Wolf, em face 

de Luiz Antonio Possas de Carvalho, Eliane Luisa Dias de Carvalho e Irene 

Nilza Dias de Carvalho, todos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se que, a matéria víndicada vem sendo tratada na ação de n° 

1001982-33.2017.8.11.0041 que tramita perante a 5ª Vara Especializada 

das Famílias e Sucessões, desta Comarca. Dos documentos juntados há 

decisão Superior relativamente à regulamentação da convivência da 

criança com os seus genitores, o que decorre conflito entre a decisão do 

id.12934543, de autoria desta subscritora, com a proferida pelo égregio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, revogo a 

ordem do id. 12934543 e, declino da competência para processar e julgar 

o presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos ao douto 

juízo da 5ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões, desta Comarca, 

onde se encontra a ação de n°1001982-33.2017.8.11.0041. Promovam-se 

o recolhimento dos mandados expedidos. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. 

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65) 3648-6485

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011146-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (RÉU)

IRENE NILZA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011146-85.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: IVAN WOLF Parte Ré: RÉU: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO, ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO, IRENE NILZA DIAS DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Alienação 

Parental c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Ivan Wolf, em face 

de Luiz Antonio Possas de Carvalho, Eliane Luisa Dias de Carvalho e Irene 

Nilza Dias de Carvalho, todos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se que, a matéria víndicada vem sendo tratada na ação de n° 

1001982-33.2017.8.11.0041 que tramita perante a 5ª Vara Especializada 

das Famílias e Sucessões, desta Comarca. Dos documentos juntados há 

decisão Superior relativamente à regulamentação da convivência da 

criança com os seus genitores, o que decorre conflito entre a decisão do 

id.12934543, de autoria desta subscritora, com a proferida pelo égregio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, revogo a 

ordem do id. 12934543 e, declino da competência para processar e julgar 

o presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos ao douto 

juízo da 5ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões, desta Comarca, 

onde se encontra a ação de n°1001982-33.2017.8.11.0041. Promovam-se 

o recolhimento dos mandados expedidos. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. 

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65) 3648-6485

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 349583 Nr: 19861-85.2008.811.0041

 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: MARIA LUCIA DA SILVA ARRUDA, S. R. O. A., MARIA 

LUCIA DA SILVA ARRUDA, A. R. O. A., M. R. O. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBSON BENEDITO DE OLIVEIRA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLENNE GLÓRIA COSTA 

BECKER FLÔRES - OAB:8721, ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - 

OAB:10756, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que ao Defensoria Público titular dessa Vara está 

assistindo o adolescente Messias Rodrigues de Oliveira Arruda, 

representado por sua genitora Maria Lucia, nomeio como Curadora 

Especial para os menores Ana Karolina Rodrigues de Oliveira Arruda e 

Robson Elias Rodrigues de Oliveira Arruda a Defensoria Pública que atua 

no polo contrário, Srª Gislaine Figueira Desta.

Determino a retificação da capa dos autos para constar como 

inventariante a SrªJucileni Irias de Lima, expeça termo de inventariante 

para que possa ser assinado pela inventariante, após intime - se intime - 

se a mesma para prestar o compromisso no prazo de 5 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

Oficie - se a Caixa Vida para que vincule os valores deixados pelo "de 

cujus"a esses autos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1154805 Nr: 33846-43.2016.811.0041

 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 JOSE CAPISTRANO DA ROSA, EVANDO 

CAPISTRANO DA ROSA, ADEMIR ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, LUIZ 

CARLOS CAPISTRANO DA ROSA, ADEVAIR ESTEVÃO FIGUEIREDO, 
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MARIA JOSE CAPISTRANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLARICE CAMARÃO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:20.678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho cota do representante do Ministério Público de fls. 96/97, nomeio 

como Curador Especial para tutelar os interesses do herdeiro civilmente 

incapaz a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Intime - se o Defensor Público para que tome conhecimento da nomeação.

Após, com a manifestação do Defensor, dê - se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

Por fim, volte conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1100492 Nr: 10770-87.2016.811.0041

 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: MDC, MCF, MDC, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.653, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Às fls. 140/141 as partes 

informam a realização de acordo em relação à partilha de bens.POSTO 

ISSO, com fundamento no art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO o acordo...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 116462 Nr: 5833-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMO, MDLO, MAFdO, JOF, JMO, MZO, MAADS, MdFOA, 

MLR, MCOA, JLdO, PdAVO, JBFN, VMR, NFDA, GFdSO, JDMDOrpGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, DÉCIO ARANTE FERREIRA - OAB:5920, Décio Arantes 

Ferreira - OAB:5.920 / MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, 

FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA MOURA 

NOGUEIRA - OAB:7920, NEIDE MARIA DE FREITAS ARANTES - 

OAB:7090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 116462.

A data designada da audiência de tentativa de conciliação é a que consta 

nos autos às fls. 310 ( 15/06/2018 às 15h30m).

Assim sendo, determino nova publicação da data de audiência.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se pessoalmente as partes, bem como seus representantes 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1046525 Nr: 44626-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1046525

Intime-se a parte Requerida por meio de edital, conforme o disposto às fls. 

17, parágrafo quarto e seguintes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790341 Nr: 44387-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 790341

Intimem-se as partes, para apresentar alegações finais, de forma 

sucessiva (art. 364, § 2.º, do C.P.C.), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131029 Nr: 23419-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDO, ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

ROSARIO OESTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1131029

Verifico que a parte Autora requer a desistência da presente ação. (fls. 

22)

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.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Isento da condenação em custas e verba honorária, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 989353 Nr: 18271-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADPRF

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 166 de 414



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADARIO SILVA BORGES FILHO - 

OAB:8104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 989353

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por THAYSSA 

GABRIELLE VOLPATO ROCHA em face de ZENON ANTONIO DE PAULA 

ROCHA FILHO.

Às fls. 31 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. 34), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 31 (fls. 

35/37), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 38)

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por Thayssa Gabrielle 

Volpato Rocha em face de Zenon Antonio de Paula Rocha Filho.

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, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 947884 Nr: 59067-96.2014.811.0041

 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: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC, LADC

 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 947884

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA (COM PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA, 

LIMINARMENTE) ajuizada por SERIA ALVES GUIMARÃES em face de 

AURELIO ARAUJO DA COSTA, menor, representado por LUIZA ARAUJO 

DA COSTA.

Às fls. 38 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.

Não obstante ter sido intimada pessoalmente (fls. 43), deixou transcorrer 

in albis o prazo. (fls. 44)

O membro do Ministério Público emitiu parecer favorável a extinção do 

feito, com base no art. 485, III, do C.P.C. (fls. 45/45 – verso)

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Guarda (com Pedido de Guarda Provisória, 

Liminarmente) ajuizada por Seria Alves Guimarães em face de Aurelio 

Araujo da Costa, menor, representado por Luiza Araujo da Costa.

Denota-se das informações constantes no documento de fls. 15, a 

obtenção da maioridade civil do Senhor de Aurelio Araujo da Costa.

 Desse modo, há evidente perda do objeto.

Isto Posto, inexiste interesse processual a justificar o exame da questão 

submetida à apreciação, pelo que, declaro a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a 

perda do objeto da presente ação; e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do 

Novo Código de Processo Civil.

 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, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1000320 Nr: 23620-13.2015.811.0041

 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: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA FLORÊNCIA DA SILVA 

- OAB:22054, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12.162, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1000320

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizada 

por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS em face de TARCILENE FARIAS 

PEREIRA.

Às fls. 133 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. 144), expediu-se 

intimação via edital com a mesma finalidade da decisão de fls. 133 (fls. 

145/146), cujo prazo transcorreu in albis. (fls. 147)

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Regulamentação de Guarda e Alimentos Provisórios com Pedido Liminar 

Inaudita Altera Pars ajuizada por Rafael Pereira dos Santos em face de 

Tarcilene Farias Pereira.

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, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925812 Nr: 47015-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFPSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:18537, LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7683

 Vistos, etc.

Autos n.º 825812
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O Senhor Francisco Evaldo Ferreira Leal foi condenado a pagar o 

equivalente a 10% (dez por cento) a título de verba honorária 

(sucumbência), conforme Sentença proferida às fls. 122/125.

Às fls. 133 o Senhor Francisco Evaldo Ferreira Leal depositou 

judicialmente o valor de R$ 708,00 (setecentos e oito reais) 

correspondentes à condenação em verba honorária. (sucumbência)

Na petição de fls. 136/137 a Advogada Josy Anne Menezes Gonçalves de 

Souza, representando o credor da verba honorária (fls. 138), requereu a 

expedição de alvará judicial em seu nome, bem como o arquivamento dos 

autos.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

Expeça-se alvará judicial, possibilitando a Doutora Josy Anne Menezes 

Gonçalves de Souza, OAB/MT 10.070, inscrita no C.P.F., n.º 946.899.891 

– 68, a levantar a quantia vinculada aos presentes autos. (fls. 134)

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Isento de custas e verba honorária, pois concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita às partes.

 Transitado em julgado certifique-se, e, posteriormente, remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128155 Nr: 22241-03.2016.811.0041

 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: MDLJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO a pretensão inicial 

(art. 487, I, do NCPC) extinguindo a presente com resolução do mérito, e, 

em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único 

da Lei 6.515/77, DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo 

matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.O ex-cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: MARIA DE LOURDES 

JARDIM.Expeça-se o competente mandado para averbação da sentença à 

margem da Certidão de Casamento de fls. 08, após o decurso do trânsito 

em julgado. Isento de custas e condenação em verba honorária, pois 

concedo os benefícios da justiça gratuita às partes.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se.Transitado em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122317 Nr: 19778-88.2016.811.0041

 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: ROSINEY BENEDITA DE SOUZA AMORIM, OTILIO 

RODRIGUES DE AMORIM FILHO, SUZANE RODRIGUES DE AMORIM, JORGE 

LUIS RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA AMORIM, 

ESPÓLIO DE OTÍLIO RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1122317

Intime – se o inventariante para providenciar no prazo de 20 (vinte) dias:

a) Relação e partilha amigável dos bens da de cujus, considerando que já 

houve liberação de valores;

b) certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

 Cumpridas as determinações acima, conclusos os autos para deliberação 

e/ou homologação da partilha.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 836010 Nr: 41070-37.2013.811.0041

 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: ITDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMTC, EDMODS, RCDS, MRFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 877035 Nr: 14811-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 939578 Nr: 54372-02.2014.811.0041

 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: RVDS, RMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 940652 Nr: 54955-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviam Carla Ignácio Vieira - 

OAB:OAB/MT 13510

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 980710 Nr: 14416-42.2015.811.0041

 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: SBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWF, IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 989190 Nr: 18175-14.2015.811.0041

 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: BCDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 997965 Nr: 22592-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJFDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE PAULA BATISTA - 

OAB:16584, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1006499 Nr: 26140-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1012880 Nr: 28773-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELLE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALISSON OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076600 Nr: 58331-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1099035 Nr: 10218-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128496 Nr: 22394-36.2016.811.0041

 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: MMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1161018 Nr: 36355-44.2016.811.0041

 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: AVM, LMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1178366 Nr: 43272-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL, AGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1214465 Nr: 9786-69.2017.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1161524 Nr: 36581-49.2016.811.0041

 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: CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349524 Nr: 19712-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/MT, 

RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO 

VIEIRA DE MELO - OAB:8.952/MT, LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUTE SOUZA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 19712-89.2008.811.0041, 

Protocolo 349524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012326-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR NILSON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

do requerido (art. 751, do NCPC), no dia ___22__/___08__/2018, às 

__15___h___30__min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio WALMIR NILSON DE ARAUJO como curador provisório do 

interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos do art. 

753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037040-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 13311173 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037432-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LORENZET (REQUERENTE)

DAVI CESAR MAZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037432-37.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada na ID 13328209, impulsiono os autos 

para intimar a parte a fim de se manifestar no prazo legal. Cuiabá/MT, 22 

de maio de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000232-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. R. (REQUERIDO)

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 1000232-59.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA acerca da sentença, cujo 

dispositivo é o seguinte: "(...) Desta feita, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ante a gratuidade concedida à 

parte autora. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial e sua entrega a autora mediante cópia 

nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 

(cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 22 de maio 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1118861 Nr: 18277-02.2016.811.0041

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS, LSDAD

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

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/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. 131, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 925230 Nr: 46626-83.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVRSDA, RRSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, NPJ - UNIRONDON - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA. - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por NICOLE VITÓRIA 

RODRIGUES SALES DE ARRUDA, representada por sua genitora ROSELE 

RODRIGUES SALES PEDREIRA DA SILVA, em face de AUGUSTO CESAR 

DE ARRUDA, todos qualificados nos autos.

 Depreende-se dos autos, que intimada pessoalmente a representante 

legal da exequente, para o fim de promover o andamento do feito e indicar 

bens do executado passíveis de penhora, deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado, fl. 201.

Instado, o Ministério Público não se opôs ao arquivamento do feito, fl. 202.

Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO do processo, o que faço 

com fundamento no art. 2º do Provimento 84/2014 da E. CGJ/MT , devendo 

incidir todas as orientações alí previstas, inclusive a possibilidade de 

prosseguimento da execução caso sejam encontrados bens penhoráveis.

Por fim, promova o Sr. Gestor Judicial as providências determinadas no 

referido Provimento, até o arquivamento definitivo dos autos (art. 7º do 

Provimento 84/2014 – CGJ/MT).

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 973267 Nr: 10835-19.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDJ, GSDJ, ATDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/O, RAFAELA GALESKI - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 VISTOS, ETC.

 Defiro a pretensão externada na cota ministerial de fl.113 retro e, para 

tanto, determino a intimação pessoal da representante legal dos 

exequentes, para que se manifeste quanto ao cumprimento integral do 

acordo a regularidade no pagamento dos alimentos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do processo pela quitação do débito.

Com o decurso do prazo, certifique-se e renove-se vista dos autos ao 

parquet.

Às providências.

Cuiabá/MT 16 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1296819 Nr: 7430-67.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPFDM, JAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GUEDES DO AMARAL 

NETO - OAB:78152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cuiabá/MT 15 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012931-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 
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ESTADO DE FAZENDA 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: "Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que a 

impetrada se abstenha de inserir a impetrante no Regime de Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, até ulterior deliberação deste juízo. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013079-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO OAB - SP93498 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo Nissan Sentra, Flex 

2.0, Placa OBD-6193, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de maio de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013209-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO CUIABA (IMPETRADO)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013209-83.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO IMPETRADO: MUNICIPIO CUIABA, JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - 

MATO GROSSO AUTORIDADE COATORA: ERICA DO CARMO DIAS 

MATOS Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os 

elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso, 

especialmente acerca de pedido declaratório em mandado de segurança, 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013223-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICIPIO CUIABA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013223-67.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO IMPETRADO: MUNICIPIO CUIABA, JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - 

MATO GROSSO AUTORIDADE COATORA: ERICA DO CARMO DIAS 

MATOS Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os 

elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso, 

especialmente acerca de pedido declaratório em mandado de segurança, 

determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal aspecto da 

controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012977-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012977-71.2018.8.11.0041. AUTOR: ZILMA GUOLLO RÉU: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex. Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 

(dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de 

pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever o 

valor e data do eventual pagamento Materializada a resposta com ou sem 

a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA para, querendo, impugnar 

em 10 dias. Não havendo contestação e por tratar-se de matéria 

envolvendo direito indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, 

intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem 

os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras provas que 

pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação de audiência 

preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013310-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIL VIANA BONFIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo CHEV/PRISMA, 1.4 

Cor: PRATA, ano 2016/2017, Placa OBM 1590, Renavam nº: 01095425665, 

de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior 

julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe 

a não liberação do licenciamento caso haja outras pendências 

administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013726-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013726-88.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA CORDEIRO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios da AJG 

requeridos na peça isagógica. O Código de Processo Civil, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Para mais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo 

tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação, porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. Deste modo, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação no presente feito. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012761-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA PEREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. 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), 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 11.07.2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503101-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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. 

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.: 840978 Nr: 45298-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADRIANA MOESSA COSTA, ANA MARIA DA SILVA, 

EVA DOMINGAS DA SILVA, DEISE HELENA PELLOSO BORGHESAN, 

ELIETE DE ARRUDA VASCONCELOS, DORLENE GOES FERNANDES, 

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS, MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA 

ARRUDA, SERGIO HERMINIO DO NASCIMENTO, LUCIANO GOMES 

FERREIRA, HELENA AFONSO OLIVEIRA, ISAIAS DIAS DA SILVA, 

JUSSARA CLADAS NUNES, NILZA PRADO DE OLIVEIRA, SONIA MARIA 

LOPES GONÇALVES, WALDEMIR CAPISTRANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 840978 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859580 Nr: 1409-17.2014.811.0041

 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: CLAUDIA REGINA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 859580 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a prestação de contas encartada à fl. 166v, AUTORIZO o 

levantamento do montante bloqueado na espécie, em favor da 

fornecedora do medicamento, nos moldes da decisão de fls. 163/164v.

Após, dê-se vista a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394300 Nr: 29787-56.2009.811.0041

 AÇÃO: 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: GILDÉSIA GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 288,36 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, 

para que forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054316 Nr: 48486-85.2015.811.0041

 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: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 1054316 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o petitóiro retro, redesigno a perícia médica para o dia 

09/07/2018, às 12:40 horas, que realizar-se-a nas dependências do 

consultório do perito 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.

 Deverá a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa periciada ou 

seu representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 87/87v.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 371873 Nr: 8202-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO LEITE, ANTONIA DE 

SOUZA DE SIQUEIRA, IZABEL GOMES FRANÇA, NIVALDO PINTO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO- procurador do municipio - OAB:9.192/MT, FÁBIO ROGÉRIO 

DEL ARCO MACAGNAN - OAB:5933-B/MT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001/MT, JAMILLE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JULIANA MACHADO 

RIBEIRO - OAB:15581/MT, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18210, NEY ALVES ARRUDA - OAB:4.021, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, SILVANO MACEDO GALVAO 

- OAB:4699

 Autos n.º 371873 – Usucapião

 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, 21 de maio de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 783372 Nr: 37070-28.2012.811.0041

 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: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835, FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA - 

OAB:6686/MT, ROGÉRIO ROGERIO GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Autos n.º 783372 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório retro, AUTORIZO a expedição de novo alvará 

em favor da Fazenda Pública Estadual, conforme determinado à fl. 112, 

observando-se os dados bancários fornecidos à fl. 115.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 112.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1072763 Nr: 56526-56.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DIAS GARGAGLIONE 

- OAB:14.629/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita.Condeno o impugnado ao pagamento das 

custas processuais deste incidente, fincando isento da condenação em 

verba honorária, por ser incabível sua aplicação na espécie.Destarte, 

AUTORIZO o pagamento das custas, em até seis parcelas sucessivas e 

corrigidas monetariamente.Traslade-se cópia desta decisão para os autos 

principais.Após, transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 915095 Nr: 40233-45.2014.811.0041

 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: APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos n.º 915095 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado no incidente de impugnação a 

assistência judiciária gratuita, em apenso.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933061 Nr: 50953-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA SOARES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Autos n.º 933061 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057701 Nr: 49860-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIS ALVAN OLIVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Autos n.º 1057701 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738868 Nr: 35466-66.2011.811.0041

 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: CLEYSON MARTINS PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:SIAPE 1378646

 Autos n.º 738868 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao petitório retro.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1280168 Nr: 1897-30.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIAR EDGAR WILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1280168 – Procedimento ordinárioVistos etc.Designo perícia 

médica para o dia 09/07/2018, às 12:40 horas, que realizar-se-a nas 

dependências do consultório do perito 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. Deverá a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). No mais, prossiga-se no cumprimento do 

comando judicial de fl. 31/31v.Outrssim, tendo em vistaa certidão retro, 

intime-se a autarquia ré para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

depósito dos honorários periciais, conforme determiando na decisão 

retro.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 987734 Nr: 17552-47.2015.811.0041

 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: JUAREZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 987734 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 

15:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 725057 Nr: 20752-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONEISE DE OLIVEIRA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 725057 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 75 e, ainda, levando-se em conta a juntada 

de substabelecimento à fl. 77, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, devendo 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 104970 Nr: 17474-10.2002.811.0041

 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: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:2283/MT

 Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de 

pré-executividade.Por conseguinte, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer 

o que entender de direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352754 Nr: 23005-67.2008.811.0041

 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: LUIZ CARLOS ANDRIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão, desde já, antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo 

judicial.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727335 Nr: 23193-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA BISPO

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

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

OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para 

tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, 

às 15:50 horas.Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do 

CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 807296 Nr: 13768-33.2013.811.0041

 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: ROBERTO CESAR FRANÇA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a cessação do auxílio-doença (26/12/2012 – fl. 23), com a 

incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

pagamento dos honorários periciais. Aportando ao feito o comprovante, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante expedição do competente alvará.Sem 

custas e honorários advocatícios.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de maio de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727092 Nr: 22944-07.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 727092 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Designo o dia 12/07/2018, às 12:40 horas, para realização de perícia 

médica na parte requerente, para aferição da alegada incapacidade 

laborativa e, para tanto, 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.

 Deverá a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa periciada ou 

seu representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 159/160.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 332725 Nr: 3520-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI ISABEL MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉCIA PANIAGO DA SILVA 

PIMENTEL - OAB:9785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Autos n.º 332725 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou execução 

por quantia certa fundada na sentença transitada em julgado (fls. 

65/65/77). Diante do exposto, chamo o feito à ordem para que:

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo.

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, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 940035 Nr: 54574-76.2014.811.0041

 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: FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, PAULO CEZAR 

LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO MIGUEL BOWENS DA 

SILVA - OAB:17667/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Costa Santos 

Borralho - OAB:3607, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Retifico a certidão de fls. 187. Certifico que já houve manifestação acerca 

da contestação às fls. 181/184. Remeto os autos conclusos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013860-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PERON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)
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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 caminhonete Triton L200, Cor Prata, 

placa QBD-5669, Renavam 01017816210, Modelo 2014/2015, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006943-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIMAR OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que documentos 

indispensáveis à instrução da inicial encontram-se ilegíveis, em especial 

quanto ao RG da Impetrante. Desta forma, intime-se a Impetrante para, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando os documentos legíveis, sob 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013681-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MODESTO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 327447 Nr: 478-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT, ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão, desde já, antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo 

judicial.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849862 Nr: 52995-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETI LAURA FORTUNATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Autos n.º 849862 – Procedimento ordinário.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da situação 

suspensa de seu patrono subscritor junto à OAB-MT, conforme 

informação contida no site http://cna.oab.org.br.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 765113 Nr: 17799-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.Sem custas e 

honorários advocatícios.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante referenciado, desde já, AUTORIZO o levantamento do 

montante em favor de expert nomeado na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 21 de 

maio de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 179 de 414



Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - 694.560.381-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

quality comercial de produtos (RÉU)

SERVICO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (RÉU)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (RÉU)

MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (RÉU)

ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - EPP (RÉU)

CLINICA DE ORTOPEDIA MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - COOPANEST-MT (RÉU)

CIPE - CIRURGIA PEDIATRICA LTDA - EPP (RÉU)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI (RÉU)

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA (RÉU)

F ROCHA & CIA LTDA (RÉU)

BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP (RÉU)

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (RÉU)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (RÉU)

SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MEIRA BORGES OAB - MT0012033A (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do(s) 

requerido(s) para, no prazo legal, se manifestar(em) acerca da 

manifestação do autor ID 13242292, bem como acerca da proposta 

apresentada ID 13242479. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002732-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1024041-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALBINO SONTAG (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018650-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA NUNES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022631-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIS SANTOS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029023-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA OLIVA COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

FRANCISCO DE MELO CASTRO (IMPETRANTE)

JOSE AUGUSTO ORO (IMPETRANTE)

MARTIN GUILHERME FIGUEIREDO GRANJA (IMPETRANTE)

SANDER LIMA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013653-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009694-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS COELHO LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O impetrante requer seja reanalisado o pedido liminar, ante o 

indeferimento, uma vez que em caso semelhante, este magistrado teria 

deferido a medida pleiteada. Informa que não há qualquer fato 

desabonador de sua conduta e que a sua desclassificação na 

investigação social por ausência de foto 3x4 datada não se mostra 

razoável, tendo em vista que o edital não especificou de qual maneira a 

foto deveria ser datada. A impetrante juntou aos autos a decisão deste 

magistrado em processo semelhante. É a síntese. Decido. Compulsando 

autos, verifico que a mencionada decisão juntada aos autos, refere-se à 

apresentação de foto 3x4 datada manualmente, o que não foi o caso do 

impetrante. Em sua inicial, e no recurso administrativo apresentado à 

banca examinadora, o impetrante informa ter apresentado foto 3x4 

comum, sem qualquer tipo de marcação de data, nem mesmo manual, não 

se enquadrando na hipótese da decisão juntada aos autos. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de reanálise da medida liminar, em face da ausência de 

mudança fático-jurídica a ensejar a reforma da decisão combatida, que 

SEGUE MANTIDA. Notifique-se a autoridade coatora e demais 

determinações constantes na decisão de ID 12685153. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013774-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente, 

sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio Doença e ainda 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez ajuizada por JOÃO BATISTA 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS. Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a 

mencionada recomendação, se referindo aos processos judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS 

seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue 

em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR 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 pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal 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 
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enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, 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 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010738-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. A Impetrante emendou a inicial ao ID 12904770, porém não atendeu 

a todas as determinações contidas no despacho de ID 12855116. Dessa 

forma, nos termos do artigo 321 do CPC, e para evitar maiores transtornos 

à parte, faculto novamente a Impetrante emendar para juntar os 

documentos faltantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010451-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

Farmácia de Demanda Especializada (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento Em seguida, encaminhem-se ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013012-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO BANDEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 - TELEFONE: ( ) Vistos etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. 

De acordo com o CTB as notificações de autuação e aplicação de 

penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário do veículo, 

sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as notificações 

devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). Destarte, a fumaça 

do bom direito referente à ausência de notificação somente pode ser 

constatada quando o impetrante traz nos autos documento comprovando 

o endereço que está cadastrado no órgão de trânsito, além de 

comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que 

promova a juntada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028563-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO MUTUM HOTEIS E TURISMO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

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: 1013216-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

municipio cuiaba (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O Impetrante indicou como autoridade coatora o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e a JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. É certo que de acordo com o 

art. 1°, §1°, da Lei 12.016/2009, equiparam-se às autoridades, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições. Nesse sentido há que se 

observar que a autoridade coatora é aquela, pessoa física, que detém na 

ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar os atos 

administrativos decisórios, diferente do executor, que é o agente 

subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se 

responsabilizar por ela, não dispondo de competência para corrigir a 

ilegalidade impugnada. Dessa forma, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

CPC, e para evitar maiores transtornos à parte, faculto a Impetrante 

emendar para indicar autoridade coatora competente para figurar no polo 

passivo da relação jurídico-processual, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ 

DE DIREITO
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 880724 Nr: 17240-08.2014.811.0041

 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: MARCONDES TADEU DE ARAÚJO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES ALBERTO DIAS - 

OAB:17.005/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 32.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886753 Nr: 21091-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida.Sentença não sujeita a remessa necessária.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 892869 Nr: 25133-50.2014.811.0041

 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: CENTRO OESTE ESTACIONAMENTO LTDA, NACIONAL 

ESTACIONAMENTO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PRESIDENTE DA 

CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Assim, a impetrante tem o direito de não ser multada em razão da referida 

lei, pois a mesma, conforme se conclui da jurisprudência do STF, padece 

de inconstitucionalidade por invadir competência da União (direito civil), 

além de violar o princípio constitucional da livre iniciativa.No que toca ao 

pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.814 de 19 de maio 

de 2014 entendo que não deve ser acatado, isto porque o mandado de 

segurança não é a via correta para tal.Por todo o exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, para que o Município de Cuiabá se abstenha de 

opor qualquer sanção à Centro Oeste Estacionamento Ltda e Nacional 

Estacionamentos Ltda – Me pelo descumprimento da Lei 5.814 de 19 de 

maio de 2014. Sem custas e honorários, pois incabíveis neste caso.Cabe 

reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, Lei 12.016/09.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 949823 Nr: 60238-88.2014.811.0041

 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: MÁRIO SANTANA DA SILVA, ERLON DE PINHO 

NOVAIS, EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA, RONY MARCIO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DARLY DE SOUZA PEREIRA, CARLOS ALBERTO 

FRANCISCO DE SOUZA, CARLINHOS MARQUES DE ASSIS, JOELSON 

FERNANDES DO AMARAL, JANDERSON REBECA ROCHA, ROBERTO 

HAMANN SEIDLER, LEOCIR ANTONIO PUHL, GILBERTO BATISTA LIMA, 

ALEXSANDRO MARQUES, FABIO ENRIQUE SANTOS, WAGNER AUGUSTO 

RIBEIRO CORREA, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, DANIEL DE ANDRADE 

PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Analisando a questão apresentada, verifica-se, de plano, que não há 

possibilidade de fixação da competência em razão da conexão 

aventada.Nota-se que tanto o artigo 102 do antigo CPC, como o artigo 54 

do atual CPC é claro ao apontar a modificação por conexão ou continência 

quando se vislumbrar a competência relativa.Frise-se que no caso 

vertente a competência é absoluta e não relativa. A competência relativa 

se configura em razão do território e do valor da causa.No caso dos autos 

as varas da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a 

matéria debatida nos autos, resolvendo a questão através da distribuição, 

sob pena de se atacar o princípio do juiz natural.O jurista Theotonio 

Negrão, na sua obra o Novo CPC, 48ª Edição, traz jurisprudência sobre o 

tema:“A competência absoluta não se modifica pela conexão ou 

continência.” (RTJ 108/522, 110/901; STJ – 1ª Seção, CC 43.922-aGrg, 

Min. Teori Zavascki, j. 25.8.04; ...) (Nota 1 ao artigo 54 CPC, P. 

142).“Somente os juízos determinados pelos critérios territorial ou objetivo 

em razão do valor da causa, chamada competência relativa, estão sujeitos 

à modificação de competência por conexão (art. 102, CPC). A reunião dos 

processos por conexão, como foram excepcional de modificação de 

competência, só tem lugar quando as causas supostamente conexas 

estejam submetidas a juízos, em tese, competentes para o julgamento das 

suas demandas.” (STJ – 2ª Seção, CC 35.129- Ag.Rg. Min. Cesar Rocha). 

(Nota 5 ao artigo 54 CPC, p. 141).Portanto, promova-se a DISTRIBUIÇÃO 

do presente feito a uma das Varas Especializadas da Fazenda de 

Cuiabá.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 847424 Nr: 50932-32.2013.811.0041

 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: JOSÉ MILTON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se constar a petição do patrono do 

requerente (fl. 80) noticiando o óbito da parte Autora destes autos de 

AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

Conforme exposto acima, o Autor faleceu sendo, no caso, impossível a 

continuação do feito, uma vez que trata-se de ação indisponível e de 

natureza personalíssima.

 Dessa forma, com fulcro no Art. 485, IX, do Código de Processo Civil, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas e nem honorários advocatícios, diante da gratuidade de 

justiça deferida à parte autora (fl. 20).

Diante da informação do Requerido à fl. 72-verso, apresentando o 

comprovante de depósito dos honorários, certifique-se a Secretaria se os 

honorários foram pagos, e em caso positivo, expeça-se alvará em favor 
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do INSS com a devolução dos valores.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 770639 Nr: 23669-59.2012.811.0041

 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: GABRIELA PIERETTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JERÔNIMA 

MARIA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOUDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9636, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO referente às parcelas anteriores à 09/07/2007 e, no mérito, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido à concessão 

de pensão por morte à Requerente até que a mesma complete 24 (vinte e 

quatro) anos de idade, bem como ao pagamento dos valores retroativos à 

data do requerimento administrativo ocorrido em 05/05/2011, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros 

de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção 

monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.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.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876510 Nr: 14437-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON EUSTÁQUIO BREGUNCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 718177 Nr: 13832-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROC FED.

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUIS PEDRO DOS 

SANTOS em desfavor do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL.

Intimem-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 467728 Nr: 34414-69.2010.811.0041

 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: WILSON JOSE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão às fls. 123/125-V, bem como, a decisão do 

agravo de instrumento às fls. 133/134, na qual ambas reconhecem a 

competência da Justiça Federal para julgar os presentes autos, determino 

que o processo seja digitalizado, como também, adotado as outras 

cautelas de praxe necessárias, após encaminhem-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842682 Nr: 46701-59.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA IMPAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Assim, ante a todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS DA INICIAL para DECLARAR a inexistência de relação jurídico 

tributária entre requerente e requerido, referente ao diferencial de alíquota 

de ICMS nas operações de compra de materiais (insumos) adquiridos de 

empresas situadas em outros Estados e destinados à atividade de 

Construção Civil exercida pela autora, ficando, ainda, vedada a cobrança 

do Fundo Partilhado de Investimentos Sociais – FUPIS.DEFIRO a 

antecipação de tutela vindicada na forma de tutela de urgência, 

SUSPENDENDO a exigibilidade do crédito tributário de ICMS decorrente do 

diferencial de alíquota nas operações de compra de materiais (insumos) 

adquiridos de empresas situadas em outros Estados e destinados à 

atividade de Construção Civil exercida pela autora.Expeça-se mandado a 

ser cumprido por oficial de justiça plantonista, para efetivação da tutela de 

urgência deferida nesta sentença.Considerando que a autora foi vencida 

em metade dos pedidos formulados, as custas processuais e honorários 

advocatícios serão rateados entre ambas as partes a razão de 50% para 

cada.Todavia, o requerido ESTADO DE MATO GROSSO fica isento do 

recolhimento de seu quinhão, por força do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado 

da causa, com fundamento no §3º, I, c/c §4º, inciso III, do art. 85, do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013772-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente, 

sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio Doença e ainda 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez ajuizada por RUGINA 

CHRISTINE AMORIM MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Com o objetivo de adotar procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 

15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência 

Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada recomendação, se referindo aos 

processos judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que 

os magistrados “ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, 

desde logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com 

nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele 

dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e 

indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando data, 

horário e local para o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a 

citação do INSS seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, 

de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a incapacidade laboral 

da Parte Autora, bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho 

informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia médica 

especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá 

obedecer os ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. 

Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios 

da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, 

§ 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a 

perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo 

as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue 

em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos 

moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR 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 pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal 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 à época dos fatos narrados na inicial, 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 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002099-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GOMES SOARES (IMPETRANTE)

ANDERSON MARQUES GADDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

diretor do detran (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar 

interposto por PRISCILLA GOMES SOARES e ANDERSON MARQUES 

GADDA em face de do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO e do PRESIDENTE DO DETRAN/MT, onde pleiteia a transferência 

e fornecimento do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo GM 

CORSA PREMIUM, ALCOOL/GASOLINA, 2011/2011, RENAVAM 

00309027071, Placa KYF7220, Chassi 9BGXM19X0BC220357, Cor Prata 

para o nome da 1ª Impetrante, Sra. Priscilla. De acordo com a Constituição 

do Estado de Mato Grosso, em seu art. 96, inciso I, alínea “g”, compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça julgar mandado de segurança contra 

ato praticado por Secretário de Estado. Isso posto, restando caracterizada 

a incompetência deste juízo para processamento e julgamento do feito, 

DECLINO da competência em favor do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008269-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO POLETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNIELLE NAYARA MAIERON OAB - MT23049/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

Requerente. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-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: 1024305-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CAROLINY GARCIA MAMORE SEGURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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:" Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.12886613), 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038461-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOTA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (IMPETRADO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

 

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:"Vistos, Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE, apresentada por LORENA MOTA FERNANDES, em face do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER E IBFC – 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. Ante certidão 

de Id 12691471 , decorreu o prazo da Impetrante emendar a inicial, nas 

duas vezes solicitadas. Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente 

intimada nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019348-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da 

Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (IMPETRADO)

COORDENADOR DO SETOR GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO - SEGES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Vistos, Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE, apresentada por LUIZ CARLOS DA SILVA, objetivando em sede 

liminar que os impetrados concluam o processo administrativo n. 

602221/2016. Ante certidão de Id 12562513 , decorreu o prazo do 

Impetrante se manifestar acerca do seu interesse no prosseguimento do 

feito, tendo em vista a recente manifestação do Estado de Mato Grosso. 

Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado nos moldes do §1º do 

Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. Sem 

custas e sem honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015438-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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, reconheço e 

declaro, de ofício, a carência de ação por ausência de interesse 

processual superveniente em relação ao pedido formulado, dado o caráter 

satisfativo da liminar concedida. Julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de praxe. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O 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: 1009587-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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.13190422), 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035716-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOCORRO TAVARES GONCALVES (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035721-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA SEVERINA DA CUNHA (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035712-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOREIRA (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035714-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERNANDES DE LIMA (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018147-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DA SILVA (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008881-81.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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:Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor 

pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos 

parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 

poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a 

apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, 

consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de 

cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de alíquota, com a 

posterior aplicação do índice de correção monetária supracitado. Após o 

cálculo, determino à parte Requerente que adeque o valor da causa ao 

montante apurado, manifestando-se sobre a eventual competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013993-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN APARECIDA CHORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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:Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor 

pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos 

parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 

poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a 

apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, 

consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de 

cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de alíquota, com a 

posterior aplicação do índice de correção monetária supracitado. Após o 

cálculo, determino à parte Requerente que adeque o valor da causa ao 

montante apurado, manifestando-se sobre a eventual competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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:Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor 

pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos 

parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 

poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a 

apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, 

consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de 

cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de alíquota, com a 

posterior aplicação do índice de correção monetária supracitado. Após o 

cálculo, determino à parte Requerente que adeque o valor da causa ao 

montante apurado, manifestando-se sobre a eventual competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARTINS NERIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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:Concedo à parte Requerente o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo indicando o valor 

pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos 

parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de 

poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, que a 

apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, 

consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de 

cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de alíquota, com a 

posterior aplicação do índice de correção monetária supracitado. Após o 

cálculo, determino à parte Requerente que adeque o valor da causa ao 

montante apurado, manifestando-se sobre a eventual competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA SOARES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte Requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 
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de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Concedo à parte Requerente o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que junte aos autos a planilha de cálculo 

indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido 

com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos 

depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, desde já, 

que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples cálculo 

aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem 

a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título de 

alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017445-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (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:Posto isto, oportunizo a autora emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 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: 1033994-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA NASCIMENTO FIUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (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: "...Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011071-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARO BATISTA FILGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: "Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

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: 1002997-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GABRIELLA PEREIRA MARTINHAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA RAMOS OAB - MT0009610A (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: "...Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 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." OBSERVAÇÃO: O 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: 1001180-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)
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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: "...Outrossim, como bem 

elucidado na sentença embargada, a necessidade de produção de prova 

complexa não é critério delimitador de competência na espécie, mesmo 

porque no caso em apreço envolve apenas matéria de direito, não 

exigindo a produção de provas adicionais ou complexas.. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008981-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO LEITE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. " OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012540-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARIA DA SILVA FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: "Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

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: 1029515-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (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: " Vistos. 1 - Retifique-se na Secretaria Unificada da Fazenda 

Pública o ASSUNTO do presente processo alterando de AGREGAÇÃO 

para ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, para que evite-se triagem processual 

de forma equivocada e demais complicações processuais. 2 - Em 

observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes 

acerca da eventual prescrição do fundo de direito decorrente da 

reestruturação das Carreiras do Poder Executivo, bem como sobre a 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 561.836, onde, em regime de repercussão geral, fixou 

entendimento no sentido de que a reestruturação da carreira após a 

conversão da URV constitui o termo ad quem da incorporação pretendida. 

Após, conclusos. 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: 1013480-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRO VILELA MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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: 1012406-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO BRUNETTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DA COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se o impetrante para manifestar o seu interesse 

no prosseguimento deste feito, inclusive se manifestando acerca da 

competência desta Vara Especializada da Fazenda Pública em 

impulsioná-lo ao invés da Vara Especializada do Meio Ambiente onde, à 

princípio, o feito deveria ser direcionado (art. 10, CPC)." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012887-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DAMIAO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006468-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DANELICHEN DE SOUZA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. 1 – Ao Executado para, querendo, impugnar o 

pedido de Cumprimento de Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código 

de Processo Civil). 2 – Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 

do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual 

prescrição quinquenal decorrente da reestruturação das Carreiras do 

Poder Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis 

Complementares Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 

154/2007, e da Lei Municipal nº 4.594/2004; bem como sobre a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

561.836, onde, em regime de repercussão geral, fixou entendimento no 

sentido de que a reestruturação da carreira após a conversão da URV 

constitui o termo ad quem da incorporação pretendida. 3 - Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021293-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-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. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1012688-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DJALMA SABO MENDES JUNIOR (RÉU)

 

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: "Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.13160725), 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: 1009736-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERA AMADIZOM SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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 
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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: 1037452-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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: "Vistos, Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE, apresentada por JOÃO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO, 

objetivando em sede liminar que o impetrado se abstenha de exigir o 

pagamento do ICMS incidente no TUSD e TUST, nas faturas de energia 

elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante. Ante certidão de Id 

12549091 , decorreu o prazo de o Impetrante apresentar o comprovante 

de depósito de diligência do oficial da justiça, nas duas vezes solicitadas. 

Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimados nos moldes do §1º 

do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. Sem 

custas e sem honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017601-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO 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: " Vistos, Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE, apresentada por CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO, objetivando 

concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, a fim de que a 

Administração Pública ANALISE E DÊ UMA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA, bem 

como DECISÃO FINAL no requerimento protocolado no dia 07 de janeiro de 

2015. Ante certidão de Id 12563589 , decorreu o prazo do Impetrante se 

manifestar acerta do interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista 

os novos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso. Pois 

bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado nos moldes do §1º do Art. 

485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

cautelas de praxe. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012935-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (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: Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013670-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE ROSALEM JUNIOR OAB - SP290473 (ADVOGADO)

RAFAEL JUSTINIANO GRILLO CABRAL OAB - SP371407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora 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 Duque de Caxias, 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.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 833392 Nr: 38830-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL ALVES, Cpf: 83442901120, Rg: 

11715227, Filiação: Zenia Freitas Alves e Geraldo Alves, data de 

nascimento: 06/11/1979, brasileiro(a), natural de Icaraíma-PR, casado(a), 

advogado - oab/mt-12422/b. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO Drº. SAMUEL ALVES , para sanar 

a falha processual apontada, sob pena de incorrer no art.485, VI do CPC.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, em 

cumprimento ao provimento nº 09/2007 - CGJ, que dispõe sobre a 

nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existia Defensoria 

Pública.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.INTIME-SE por edital.

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, ERLI GONÇALVES, 

digitei.

Cuiabá, 17 de maio de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 5762-96.1997.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSO E HOFFMAN LTDA, ALEIXO BASSO 

JÚNIOR, ALEIXO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERITO PINHEIRO DUARTE - 

OAB:3602/MT, ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - OAB:OAB/MT 3.210

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE exceção de pré-executividade proposta pelo excipiente, 

determinando o prosseguimento da execução.Sem condenação em custas 

e honorários advocatícios.Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 21 de maio 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 730836 Nr: 26923-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AQUINO DA CONCEIÇÃO, WELLINTON BISPO 

PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Em virtude da concordância de ambas as partes da planilha de cálculo 

demonstrada pela Contadoria Judicial, informando minuciosamente o valor 

devido pelo executado, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

operem seus jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino que o pagamento se 

faça por precatório requisitório, no valor indicado à fl. 136.Atentando-se a 

Lei Municipal nº 5.953/2015 amparada pelo art. 100 §3º da CF, que 

estabelece o teto máximo de R$ 6.500,00 para fins de pagamento de RPV 

da municipalidade. Lei Municipal nº 5.953/2015, in verbis:“Art. 1º Para fins 

de cumprimento do disposto no 3º, do art. 100 da Constituição Federal, 

considera-se como de pequeno valor, no âmbito da Administração 

Municipal, os créditos não superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais)”Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento 

da quantia depositada e demais correções monetárias que a parte 

Exequente tiver direito.Intime-se o Exequente para informar se a dívida 

encontra-se paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como 

quitação total.Cumpra-se, expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 21 

de maio de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896721 Nr: 27434-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOUZA GOMES, APARECIDA GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Ação Cominatória n.º 27434-67.2014.811.0041 – Cód. 896721

Requerente: Reginaldo Souza Gomes.

 Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc,

Em consideração os termos delineados no dispositivo do édito sentencial, 

a parte interessada - CENTRO AVANÇADO DE COLUNA LTDA, trouxe 

autos os dados bancários com intuito de recebimento de valores, 

correspondente na nota fiscal de fls. 55, no valor de R$ 30.587,00 (trinta 

mil, quinhentos e oitenta e sete reais), em face da prestação do serviços 

médicos/hospitalares ofertados ao paciente.

Instado a se manifestar a digna representante do Ministério Público 

Estadual, Dra. Rosana Marra, manifesta favoravelmente a liberação do 

valores bloqueados em face da prestadora de serviço.

 Por cautela, este juízo determinou que a Secretaria Unificada certificasse 

a existência de valores vinculados ao feito, vindo a ser demonstrada o 

montante disponível de R$ 39.990,90 (trinta e nove mil, novecentos e 

noventa reais e noventa centavos).

Sendo assim, não havendo qualquer insurgência quanto ao levantamento 

do numerário, AUTORIZO, desde já, a imediata expedição do alvará judicial 

para levantamento na quantia de R$ 30.587,00 (trinta mil, quinhentos e 

oitenta e sete reais) em favor da empresa Centro Avançado de Coluna 

LTDA, na forma requerida na petição de fls. 122/123.

Ademais, certifique-se o trânsito em julgado do édito sentencial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 749442 Nr: 807-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATA ENGENHARIA LTDA, Thalita Laila Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITHA LAILA RIBEIRO - 

OAB:14887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 807-94.2012.811.0041 - CÓDIGO: 749442

Exequente: Talitha Laila Ribeiro.

Executado: Estado de Mato Grosso.

 Vistos.

Em decisão anterior, fl. 210, este Juízo homologou os valores 

incontroversos na presente execução, que perfaz a quantia de R$ 

3.665,04 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos).

Posteriormente, o representante legal da Fazenda Pública Estadual 

peticiona comunicando que as verbas devidas pelo ente estatal devem ser 

pagas mediante RPV nos termos da Lei Estadual nº 7.894/2003 

amoldando-se a legislação processual vigente.

 Ato contínuo, os valores devidos pelo executado foi atualizado pelo 

causídico da parte autora no valor de R$ 6.799,85 (seis mil, setecentos e 

noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) à título de verbas 

sucumbências.

 Às fls. 223/223-verso, o Estado Mato Grosso manifesta pela imediata 

expedição do RPV – requisição de pequeno valor em favor do credor, nos 

valores já homologados em juízo.

Isto posto, diante da sentença homologatória prolatada por este juízo, 

determino a expedição do RPV no valor de R$ 3.665,04 (três mil e 

seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) como crédito ao 

exequente, como discriminado na memória de cálculos de fls. 210.

Nesse passo, haja vista o novo cálculo apresentado pela parte credora, 

em cumprimento aos termos art. 10 do CPC/2015, manifeste-se a Fazenda 

Pública Estadual, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo e justificando o 

que entender de direito.

 Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos 

para nova análise.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 393941 Nr: 29444-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGES & DIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MOSCHINI ANTUNES 

MACIEL - OAB:17388, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - 

OAB:14.488/MT, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, 

RAFAELA GUERRIZE CONTE - OAB:17.024/MT, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:10.029/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, INDEFIRO o pedido da Fazenda Pública que consistente na 

conversão do valor depositado como forma de quitação dos débitos 

tributários, em face da concordância de fls. 369 aliado a não 

demonstração de eventual valor remanescente. Contudo em consonância 

com o v.acordão prolatado, DETERMINO o levantamento no valor R$ 

6.723,14 (seis mil e setecentos e vinte e três e quatorze centavos) à título 

de honorários sucumbências, que deverá ser descontado do montante a 

ser levantado pelo autor, conforme assentimento contido no item “3” de fls. 

402.Desse modo, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará judicial dos 

valores remanescentes, descontando o valor advindo da condenação 

sucumbencial arbitrada, em favor de Borges & Dias Ltda, sendo que os 

honorárias serão depositados na conta do Estado a ser informada. 

Concretizado as determinações supra, intimem-se as partes, para, 

querendo, postularem o que entender necessário.Em nada sendo 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, sem 

necessidade de nova conclusão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 18 de maio de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 964563 Nr: 6759-49.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HOLLIVER MOTTA, EMILENE 

SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Translade-se cópia desta sentença para 

o feito principal em apenso (nº 442637). Após o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. 

I.Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811474 Nr: 17969-68.2013.811.0041

 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: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP, OTICA MATIZ LTDA EPP( NA 

PESSOA SOCIA RUTHLENNY SEMIRAYS ARAUJO DA SILVA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12572, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- OAB:Procurador

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença que reconheceu EXTINGUIU O PROCESSO 

se resolução de mérito, proferida às fls. 414.

Aduz, em síntese, a existência de erro, partindo da premissa que tal 

sentença foi proferida, após o anterior édito sentencial, portanto, com 

equívoco.

Em face do exposto, pugna pelo provimento do recurso para o fim de 

sanar a contradição apontada, com a consequente manifestação sobre os 

tópicos indicados nas razões recursais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por escopo sanar a 

existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido 

na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do 

julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios 

citados.

Com efeito, constata-se a ocorrência de erro material quando da prolação 

da sentença extintiva, em face da não regularização do impetrado da 

pendência outrora apontada, exsurgindo dos autos que o “writ” já havia 

sido sentenciado.

 Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, por que tempestivos e, 

no mérito, acolho-os, em razão da existência da contradição apontada, 

prevalecendo, para os devidos fins, apenas a sentença de fls. 374/379.

Intime-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 442637 Nr: 18583-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON HOLLIVER MOTTA, EMILENE SOUZA 

BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - OAB:10591, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:PROC. 

DO MUNC

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 18583-78.2010.811.0041 – Cód. 442637

Excipiente: Município de Cuiabá.

Excepto: Jefferson Holliver Motta.

Vistos e etc.

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em face de JEFFERSON HOLLIVER MOTTA, alegando que os 

honorários advocatícios apresentados pelo exequente são superiores do 

que os determinados no v.acordão, razão pela qual requer a exclusão dos 

valores indevidos, se amoldando ao descrito no superior julgamento.

Razão que lhe assiste excipiente, uma vez que o acordão prolatada 

realmente determinou a redução dos honorários advocatícios e a divisão 

em igual proporção aos litigantes, como se vê:

“Essas, as razões por que voto no sentido de:

1) dar parcial provimento ao recurso, apenas com o fito de reduzir o valor 

dos honorários advocatícios para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais, proporcional às partes, nos moldes delineados na sentença, 

observado que o autor é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060, de fevereiro de 1950 (fls108);”

 Sendo assim, ACOLHO preliminar de exceção de pré-executividade 

aventada, para extirpar dos cálculos demostrados pelo excepto pertinente 

a condenação a título de honorários sucumbenciais, pois a condenação 

imposta no v.acordão impôs a reciprocidade ao pagamento das verbas, a 

ser suportada por ambos em igual proporção, frisando ainda a suspensão 

da exigibilidade da obrigação do AUTOR, por possuir benesses da justiça 

gratuita, sob a condição da legislação prevista no art. 98, § 3º, do CPC.”

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815039 Nr: 21492-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CEZÁRIA OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações, aliado aos termos do édito sentencial e, em 

consonância com o r.parecer ministerial, AUTORIZO, desde já, a imediata 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor R$ 53.516,84 

(cinquenta e três mil e quinhentos e dezesseis reais e oitenta e quatro 

centavos) conforme valor constante na competente nota fiscal 

colacionada à fl. 117, na forma requerida pelo terceiro interessado na 

petição retro. Ademais, determino que a Secretaria cumpra na íntegra as 

determinações emanadas na sentença (fls. 204/207-verso), atentando-se 

na confecção dos alvarás judiciais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 449134 Nr: 22288-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA TEODORO CORREA, MARTHA THEREZINHA 

ELY DE MATTOS, MARTHA ZAGO, MARY BENEDITA DE ARRUDA, 

MARTINHA LEITE DE ARAÚJO ARRUDA, MARY ALVA DE SOUZA 

MEDEIROS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO, MARY PINTO DA SILVA, MARY PARACATU ROMERO, 

MARY SOUZA XAVIER DOS SANTOS, MARYNEUSA BASSAN DE FARIA 

BARBOZA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifeste-se o credor acerca da exceção interposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 885852 Nr: 20426-39.2014.811.0041

 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: ERAÍ MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, 

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, JOSE MARIA BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIA DE EXECUÇÃO DE TRANSITO 

LESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

CONTROLE INFORMATIZADO DE TRANSITO DA SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:16.195, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Mandado de Segurança nº 20426-39.2014.811.0041

 Impetrantes: Eraí Maggi Scheffer, Fernando Maggi Scheffer, Elusmar 

Maggi Scheffer e José Maria Bortoli

 Impetrado: Gerência de Execução de Trânsito Leste da SEFAZ/MT e Outro

 Vistos, etc.

 1 – Homologo a desistência requerida pelos Impetrantes (fls. 207), para 

que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC).

 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

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.

 Cuiabá, 21 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 406456 Nr: 38518-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATYANA SILVA SANT ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro formulado pela parte AUTORA, determinando o 

prosseguimento do feito nos termos da sentença homologatória de fls. 84, 

expedindo-se o competente precatório requisitório no valor mencionado na 

decisão.

Às providências da escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 960481 Nr: 5026-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARCELINO DA SILVA, CLAUDOMIRO 

MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO ESTADUAL 

DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação do requerido (ESTADO DE MATO 

GROSSO) foi apresentado tempestivamente. Que impulsiono os autos 

intimando a parte requente para, querendo, apresentar contrarrazões aos 

recursos dos requeridos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236797 Nr: 5921-24.2006.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOÃO CARMINDO DA SILVA, JAIRO DA 

LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 5921-24.2006.811.0041, Protocolo 

236797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036750-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - EPP (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - 

GFPF (IMPETRADO)

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: 

1036750-82.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: ALGODOEIRA COTTON BRASIL 

LTDA - EPP IMPETRADO: SR. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

EM POSTOS FISCAIS - GFPF Vistos, etc. ALGODOEIRA COTTON BRASIL 

LTDA. EPP impetrou o presente Mandado de Segurança com pedido de 

liminar em face do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM 

POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT, objetivando a concessão de ordem 

mandamental para determinar a liberação das mercadorias indicadas na 

petição inicial. A liminar foi indeferida. Intimado para depositar o valor da 

diligência do Oficial de Justiça necessária ao cumprimento dos mandados 

de notificação e intimação, por duas vezes, o Impetrante quedou-se inerte, 

revelando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, dado o 

lapso temporal transcorrido desde a impetração sem qualquer 

manifestação de sua parte. Isto posto, julgo e declaro extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III e VI, do Código 

de Processo Civil. Denego o mandado de segurança, em consonância com 

o artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as respectivas baixas. P.R.I. Cuiabá, 

22 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007456-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIOVALDO NUNES DE FREITAS (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)

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: 

1007456-48.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS IMPETRADO: RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte Impetrante, para que produza seus 

efeitos legais. 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 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. 

Cuiabá, 22 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503323-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CANASSA SERAFIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN do Municipio de Cuiaba-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503323-25.2015.8.11.0041 IMPETRANTE: ADRIANO CANASSA SERAFIM 

IMPETRADO: COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ISSQN DO 

MUNICIPIO DE CUIABA-MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de liminar impetrado por Adriano Canassa Serafim acoimando 

de ilegal e arbitrário ato do Coordenador da Coordenadoria de ISSQN do 

Município de Cuiabá, consistente no condicionamento da expedição do 

“Habite-se” ao pagamento de ISSQN. Pugna pela concessão de ordem 

mandamental para que seja determinada a expedição do “Habite-se” 

referente ao imóvel indicado na petição inicial sem condicioná-lo ao 

pagamento do ISSQN lançado pela municipalidade, além da anulação do 

lançamento tributário. A liminar foi deferida. O Município de Cuiabá prestou 

informações defendendo a legalidade do ato combatido e pugnando pela 

denegação da segurança. O Ministério Público opina pelo prosseguimento 

do feito sem a sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. A 

controvérsia a ser analisada no presente writ consiste em apurar se o 

Impetrante tem direito à expedição do “Habite-se” referente ao imóvel 

indicado na petição inicial independentemente do pagamento do ISSQN 

lançado pelo Município de Cuiabá, bem como à anulação do lançamento 

tributário. A questão é singela, sendo manifesta a ilegalidade da exigência, 

na medida em que não incide o ISSQN na hipótese em que o proprietário 

constrói em terreno próprio e com recursos próprios, ainda que haja 

contrato de venda futura. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - “HABITE-SE” - EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM TERRENO E 

RECURSOS PRÓPRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN - VIOLAÇÃO DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. Não incide ISSQN, nos casos em que a empresa constrói em 

terreno e recursos próprios, ainda que haja contrato de venda futura. Não 

cabe condicionar a expedição do “habite-se” ao pagamento de tributo 

pendente, cuja cobrança deve ser feita pelo meio processual previsto em 

lei, sob pena de violar direito líquido e certo. (Apelação / Remessa 

Necessária 45878/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/08/2010, Publicado no DJE 

19/10/2010) Em assim sendo, assiste ao impetrante o direito à concessão 

de ordem mandamental para determinar a expedição do “Habite-se” sem 

condicioná-lo ao pagamento do ISSQN, bem como à anulação do 

lançamento tributário levado a termo pela autoridade coatora. Isto posto, 

julgo procedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo a ordem 

mandamental, para o fim consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos e anular o lançamento tributário de ISSQN 

constituído pela autoridade coatora. Comunique-se incontinenti a 

autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito pública interessada 

acerca do inteiro teor desta decisão, nos moldes do artigo 13 da Lei nº 

12.016/09. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo. P.R.I.C. Cuiabá, 22 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006408-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006408-88.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: W. B. R. LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN/MT Vistos e 

etc, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por W. B. R. Locadora 

de Veículos LTDA - EPP em face da sentença prolatada no id. 7322839, 
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sob alegação da existência de omissão. Aduz a Embargante, que este 

douto juízo omitiu na sentença prolatada em julgar o pedido de 

cancelamento das infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. 

Sendo assim, postula que seja sanada a omissão, de forma que seja 

declarada a nulidade das infrações versadas na peça vestibular, 

cancelando as multas existentes do prontuário do impetrante, sob a 

alegação que não houve a notificação dentro do prazo legal. É o que 

merece registar. Fundamento e decido. Como é cediço, os Embargos de 

Declaração tem por escopo sanar a existência de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material contido na decisão judicial, admitindo-se, em 

caráter excepcional, a alteração do julgado, caso configurado erro de 

julgamento decorrente de um dos vícios citados. Analisando as razões do 

Embargante, entendo que razão lhe assiste quando alega omissão 

decorrente da ausência de julgamento do pedido de cancelamentos dos 

autos de infrações descritos na inicial. Desse modo, passo a sanar a 

omissão, nos seguintes termos: Quanto ao pedido de anulação das multas 

apontadas no extrato trazido na petição inicial, resta ausente o interesse 

processual em razão da inadequação da via eleita. Os artigos 281, II, e 

282, do Código de Trânsito Brasileiro, determinam duas notificações do 

infrator como condição de subsistência da multa, a saber: a primeira 

referente ao cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade 

aplicada, desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, 

em si, do ilícito administrativo. Com efeito, da análise dos dispositivos 

citados, que se referem ao processo administrativo, constata-se que, 

após a lavratura do auto de infração, haverá duas notificações 

indispensáveis, - a primeira quando da lavratura do auto de infração, se a 

autuação ocorrer em flagrante, ou por meio do correio, quando a autuação 

se dê à distância ou por equipamentos eletrônicos; a segunda notificação 

deverá ocorrer após julgado o auto de infração com imposição da 

penalidade. Esse é o teor dos dispositivos mencionados. Cabe acentuar, 

por oportuno, que nas infrações de trânsito, a análise da consistência do 

auto de infração à luz da defesa propiciada é premissa inafastável para a 

aplicação da penalidade e consectário da garantia da ampla defesa 

assegurada no inciso LV, do artigo 5º da CF. A propósito, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de 

que a existência da dupla notificação é condição de eficácia da multa de 

trânsito, somente no caso em que efetivamente comprovada a ocorrência 

da dupla notificação, conforme se observa do teor da Súmula 312 da 

referida Corte, verbis: ”Súmula 312 - No processo administrativo para 

imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” Ocorre que 

para apurar a efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz necessária a 

dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de 

segurança, que, por se tratar de ação mandamental de rito célere, 

demanda a produção de prova documental pré-constituída, capaz de 

demonstrar de forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito alegado. 

Aliás, sobre o conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins 

de impetração de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a 

clareza que lhe é peculiar, assim leciona: “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 sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 

Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração, por que tempestivos, e, 

no mérito, dou-lhe provimento, apenas para sanar a omissão apontada 

com base na fundamentação posta ao longo desta decisão, concluindo 

pela carência de ação pela inadequação da via eleita em relação ao pedido 

de cancelamento das multas de trânsito questionadas. Intimem-se. 

Prossiga-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026652-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARIA ALVES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026652-38.2017.8.11.0041 AUTOR: GEISA MARIA ALVES DA CUNHA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. GEISA MARIA ALVES DA 

CUNHA propôs a presente Ação Declaratória c/c Cobrança de URV em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pelo pagamento das 

diferenças devidas a título de URV. Instada a emendar a petição inicial, 

para juntar aos autos a documentação que comprove que o valor atribuído 

corresponde ao proveito econômico pretendido, bem como planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, a 

Requerente quedou-se inerte. Isto posto, indefiro a petição inicial, com 

fundamento no parágrafo único do artigo 321 do CPC e, por consequência, 

julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, I, do diploma processual. Custas pela Requerente. Defiro-lhe os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

respectivas baixas. P.R.I. Cuiabá-MT, 22 de maio de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000662-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO MARTINS FRANCO (IMPETRANTE)

MARCO TULIO PIRES FRANCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1000662-45.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: GLAUCO MARTINS FRANCO, 

MARCO TULIO PIRES FRANCO IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Glauco 

Martins Franco em face do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT. 

Em síntese alega que é produtor rural e desenvolve a atividade pecuária, 

possuindo propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso (fazenda 

Tombador) e São Paulo (estância Piovani). Relata que a nas referidas 

propriedades desenvolve atividade de cria e recria e engorda 

necessitando realizar o transporte de alguns animais que se encontram na 

Fazenda Tombador, situada no localizada na cidade de Brasnorte – MT, 

para fazenda denominada Estância Piovani, situada na município de Novo 

Horizonte-SP. Aduz, contudo, que em razão da Lei 7098/98 que trata de 

ICMS no Estado e Mato Grosso, prevê a incidência de cobrança de ICMS 

em operações envolvendo mesmo titular, e em razão de necessários 

transportes dos seus animais e uma localidade à outra, 

consequentemente, o interesse na medida preventiva afim de evitar 

violação ao seu direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. 

Em face do exposto, pugna pela concessão de liminar para autorizar a 

referida transferência sem o pagamento do imposto e, no mérito, a 

concessão de ordem mandamental para consolidar o pedido liminar. A 

petição inicial veio instruída com documentos. A liminar foi deferida durante 

o plantão judicial, conforme se verifica do documento de ID nº 4595030. A 

autoridade coatora apresentou informações, sustentando a legalidade do 

ato perpetrado e pugnando pela denegação da segurança. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como é de sabença, o mandado de segurança é 

remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo da parte 

interessada contra ato ilegal ou arbitrário de autoridade pública, 

tratando-se de ação mandamental de rito célere que demanda a produção 

de prova documental pré-constituída capaz de comprovar, de plano, a 

liquidez e a certeza do direito alegado. Aliás, sobre o conceito de liquidez 

e certeza do direito alegado para fins de impetração de mandado de 

segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é peculiar, assim 

leciona: “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 sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo 

legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil 

(CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a 

precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e 

comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício deste 

direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., págs. 

36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) No caso concreto, como dito, 

o impetrante pretende concessão de ordem mandamental para autorizar a 

transferência de gado de suas propriedades rurais localizadas no Estado 

de Mato Grosso para a sua propriedade no Município de Novo 

Horizonte-SP, sem o pagamento do imposto devido pela operação, ao 

argumento de que se trata de transferência de bens entre 

estabelecimentos do mesmo proprietário. Ocorre que a efetiva apuração 

dos motivos ensejadores da transferência em questão, como a suposta 

estiagem e a insuficiência do pasto em solo mato-grossense, se traduz 

como matéria complexa que não se coaduna com a estreita via do 

mandado de segurança, demandando dilação probatória incompatível com 

a seara mandamental. Segundo penso, a regular constatação de tais 

condições é primordial para verificar a efetiva necessidade da 

transferência do rebanho, principalmente com a finalidade de assegurar a 

supremacia e a indisponibilidade do interesse público no que diz respeito 

ao recolhimento dos impostos possivelmente devidos em caso de 

comercialização do rebanho, pois nada impede que o impetrante se utilize 

dessa operação de transferência como simulacro para camuflar a 

posterior comercialização do rebanho transferido no Estado de destino, 

sem o devido recolhimento do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, 

acarretando vultoso prejuízo aos cofres públicos. E para corroborar o 

entendimento adotado, colaciono o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC REPELIDA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 166 DO CTN. PROVA DA 

NÃO-TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. PRECEDENTES. (...) 2. 

O creditamento pretendido, na realidade, camufla o intento da parte em 

obter o direito à compensação, na escrita fiscal, de tudo o que foi pago 

indevidamente com débitos futuros de ICMS. Assim, não há como se furtar 

à disciplina do art. 166 do CTN, que exige a comprovação de que o 

contribuinte de direito não repassou ao contribuinte de fato o encargo 

financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, de que 

está por este autorizado a recebê-lo. Precedentes. 3. De fato, consoante 

teor da Súmula 213 deste Superior Tribunal de Justiça:"o mandado de 

segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à 

compensação tributária". No entanto, para que tal direito seja reconhecido 

na via mandamental, imprescindível que seja líquido e certo, isto é, 

reconhecível de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...) (AgRg 

no REsp 930.968/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1161) Isto posto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Denego o mandado de 

segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 

e, via de consequência, revogo a liminar anteriormente concedida. 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 estilo. P.R.I. Cuiabá, 22 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000982-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000982-32.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: JODACY GASPAR DANTAS 

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela ODACY 

GASPAR DANTAS acoimando de ilegal e arbitrário ato do 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO. Pugna pela concessão de ordem mandamental 

para determinar que a autoridade coatora forneça certidão de créditos 

salariais relativos ao período de 1990 a 1998. A liminar foi deferida por 

meio da decisão de ID nº 3276936. A autoridade coatora prestou 

informações acompanhadas de cópias dos documentos solicitados pela 

impetrante. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a 

sua intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. A controvérsia a ser 
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analisada no caso em comento se limita a apurar a existência do direito da 

parte impetrante em obter a análise de fotocópia dos documentos 

indicados na petição inicial. Ocorre que a liminar concedida no início da 

marcha processual possui nítido caráter satisfativo, na medida em que 

permitiu à parte impetrante obter a referida certidão. Por consequência, 

resta evidente a perda superveniente do interesse processual, tendo em 

vista que a prolação de sentença de mérito apenas para confirmar a 

liminar já cumprida não trará qualquer benefício prático em favor da 

impetrante. Como é de sabença, o interesse processual se traduz no 

binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para satisfação 

da pretensão da parte. De acordo como Luiz Rodrigues Wambier: “O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretendem relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A propósito do tema, os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada 

liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de 

modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, 

verdadeiro competente para análise da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no 

MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 

26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente 

concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de 

segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira 

Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira 

Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso 

especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei 

apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010) RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO QUADRO 

FÁTICO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. ART. 462 

DO CPC C/C O ART. 3º DO CPP. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A 

substancial alteração no quadro fático entre a impetração e o julgamento 

do mandamus implica o reconhecimento da perda do objeto do mandado de 

segurança. (...) 3. Evidenciada a relevância de fato superveniente, deve 

esse ser considerado pelo Juiz no julgamento da causa, ainda que de 

ofício e antes do trânsito em julgado da demanda, nos exatos termos do 

art. 462 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de 

Processo Penal, consignando que o provimento judicial deve compor a lide, 

refletindo o estado de fato no momento da entrega jurisdicional. 4. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que, "segundo a teoria do 

sobredireito processual, admiravelmente exposta e defendida por mestre 

Galeno Lacerda, 'o processo deixa de ater-se a um momento tático no 

tempo, para aperfeiçoar-se, ao contrário, ao dinamismo e a fluência da 

vida, a fim de, com olhos voltados a economia das partes e a necessidade 

de eliminar-se o litigio com presteza, aproveitar o já instaurado para fazer 

justiça ulterior ao momento inicial'" (RMS n. 3.020/MG, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª T., DJ 04.04.1994). 5. Recurso ordinário em 

mandado de segurança não provido. (RMS 21.277/MG, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 

07/04/2014) Assim, considerando que o artigo 493 do Código de Processo 

Civil dispõe que “Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”, resta 

imperativo o reconhecimento da carência de ação pela perda 

superveniente do interesse processual da parte impetrante. Isto posto, 

reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por ausência 

superveniente de interesse processual, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cuiabá-MT, 22 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009379-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (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: 

1009379-80.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: AGRO BOI COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, CHEFE DA COORDENADORIA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por AGRO BOI COMERCIO 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP em face de ato 

supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

CUIABÁ e OUTROS, vindicando a concessão de liminar que para que seja 

determinado que as autoridades coatoras se abstenham de exigir a 

contratação de responsável técnico a fim de expedir a renovação de 

licença sanitária. Em síntese a impetrante insurge contra a exigência a 

contratação de médico veterinário para que atue com responsável técnico 

da empresa. Assevera que a obrigatoriedade imposta incide apenas nos 

estabelecimentos que comercializam produtos veterinários, o que difere 

das suas atividades exercidas, razão peal qual se mostra indevida 

referida exigibilidade. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar 

foi deferida por meio da decisão de ID nº 1503974. A autoridade coatora 

apresentou informações, sustentando a legalidade do ato combatido e 

pugnando pela denegação da segurança. O Município de Cuiabá interpôs 

agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a liminar 

pleiteada, sendo que restou deferido o almejado efeito suspensivo, 

conforme se verifica do ofício de ID nº 3727763. O Ministério Público 

deixou de opinar, alegando ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. 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 exigência de contratação de 

médico veterinário para que atue com responsável técnico da empresa 

afim de que possa ser expedido o alvará sanitário. Conforme se observa 

da Lei Complementar Municipal nº 04/1992, que instituiu o Código Sanitário 

e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras 

providências, o comércio de medicamentos veterinários está sujeito à 

norma de vigilância estabelecidos pela referida lei, senão vejamos: “Art. 

91. Ficam sujeitos às normas de Vigilância Sanitária os medicamentos, as 

drogas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os produtos de 

higiene, os perfumes, os saneantes domissanitários e todos os demais 

produtos definidos em legislação federal.” Outrossim, nos termos da lei 

citado acima, os estabelecimentos comerciais que comercializam produtos 

e medicamentos veterinários, deverão possuir profissional técnico com 
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anotação de responsabilidade técnica devidamente habilitada, assim cito: 

“Art. 93. Os estabelecimentos industriais de medicamentos, alimentos, 

cosméticos, saneantes domissanitários e correlatos, os estabelecimentos 

comerciais de medicamentos e produtos veterinários e os prestadores de 

serviços de saúde, somente poderão funcionar sob responsabilidade 

técnica de profissional devidamente habilitado.” Nesse passo, havendo 

previsão legal expressa da exigência efetuada pela autoridade coatara 

não há que se falar em ilegalidade do ato perpetrado, razão pela qual não 

verifico a presença do direito líquido e certo capaz de ensejar a 

concessão da segurança pleiteada. Isto posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. 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, 22 de maio de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003085-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. C. RESENDE - ME (IMPETRANTE)

COLLA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANITA KISCHEL - ME (IMPETRANTE)

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO)

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENEDITO (IMPETRADO)

LUIZ GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (IMPETRADO)

JOSE FRAGA DUARTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento 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 diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, etc. Prestei as informações através do 

Ofício nº 58/2018 na presente data, referente às Informações Processuais 

requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183316431 e 81120183316394) – Secretaria da Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1004244-45.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino às autoridades Impetradas que recebam e apreciem os 

recursos administrativos interpostos pelas Impetrantes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013462-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIDAS RIBEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

DECISÃO 941 MANDADO DE SEGRANÇA PJe Nº 101346-71/2018 – 

Autuação 17/05/2018 Última distribuição 17/05/2018 Valor da causa R$ 

134.288,00 IMPETRANTE: BEBIDAS RIBEIRO LTDA IMPETRADO: Chefe do 

Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do Estado de 

Mato Grosso e outro Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com 

Pedido de Liminar de Urgência Inaudita Altera Pars, promovido por Bebidas 

Ribeiro Ltda – CNPJ Nº 25.062.695/0001-67, em desfavor do Chefe do 

Posto Fiscal Flávio Gomes da Administração Tributária do Estado de Mato 

Grosso da SEFAZ/MT (ID do documento: 13259655). Com a inicial anexou 

os documentos de ID’s nºs 13259708; 13259744; 13259760; 13260133; 

13260145; 13260155; 13260175; 13260186; e 13260232. Os autos vieram 

à conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal 

nesta data, face a licença médica da DD. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva. Pois bem. Após análise destes 

autos eletrônicos, verifico que a competência para processar e julgar o 

presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não 

existe executivo fiscal ajuizado ou sequer alegação de inscrição de dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento 

perante este Juízo. Consigno que, conforme Resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

por tais fundamentos, DECLARO a incompetência deste Juízo da Vara de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital para processar e julgar esta 

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013462-71/2018, DECLINO em 

favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. DETERMINO, pois, a 

REDISTRIBUIÇÃO imediata destes autos eletrônicos e que se proceda às 

baixas e aos procedimentos de praxe no Sistema do PJe. Intime-se (PJe e 

DJe). Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011224-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Crédito Fiscal da Superintendência de Outras Receitas, Conta 

Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - GCRF/SUCCD 

(IMPETRADO)

Superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública 

(IMPETRADO)

 

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, depositar a diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,44 

(Tinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), por meio de guia judicial. 

Cuiabá-MT., 22 de maio de 2018 JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011224-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

TAMASA ENGENHARIA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Crédito Fiscal da Superintendência de Outras Receitas, Conta 

Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - GCRF/SUCCD 

(IMPETRADO)

Superintendente da Superintendência de Informações da Receita Pública 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Autuação 26/04/2018 Última distribuição 09/05/2018 Valor da causa R$ 

345.691,24 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 101122479/2018 IMPETRANTE: 

TAMASA ENGENHARIA SA e outros IMPETRADO: Gerente de Crédito 

Fiscal da Superintendência de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito 

Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - GCRF/SUCCD e outro DECISÃO 

339 Vistos, etc. TAMASA ENGENHARIA S/A - CNPJ: 18.823.724/0001-09, 

qualificada nos autos, impetra o presente Mandado de Segurança com 

Pedido de Liminar, contra ato indigitado coator do Superintendente de 

Outras Receitas e de Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio à 

Dívida Ativa e Superintendente de Informações da Receita Pública (ID do 

documento: 12942966), pretendendo liminarmente a concessão de ordem 

para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a CDA nº 

2017484781, bem como o cancelamento de seu respectivo protesto junto 

ao Cartório do 2º Ofício de Comodoro, para que não se constitua óbice a 

sua Certidão de Regularidade Fiscal e que seja excluído o nome da 

Impetrante em relação ao referido débito de quaisquer cadastro de 

inadimplência, tal qual Serasa, SPS e Cadin estadual. Aduz, em síntese, 

que tem como objeto social “a confecção de projeto, a execução e a 

fiscalização de obras e serviços de engenharia civil, em todos os seus 

ramos e, em especial, terraplanagem, pavimentação e construções em 

geral”, sendo, pois, contribuinte de ISSQN. Afirma que a legislação do 

Estado de Mato Grosso determina a inscrição das empresas prestadoras 

de serviços de construção civil no cadastro estadual, contudo, sem as 

caracterizar como contribuinte de imposto, entretanto, recebeu a 

Notificação nº 126011/1624/32/2016 em julho do ano de 2016 para que 

preenchesse e entregasse os arquivos SINTEGRA relativo ao período de 

janeiro a dezembro/2011, com fundamento na cláusula 8ª do Convênio 

ICMS 57/95 c/c artigo 424 RICMS-MT e artigo 4º da Portaria 80/99 – 

SEFAZ/MT, que tratam da emissão de documentos e livros fiscais por 

sistema eletrônico pelos contribuintes de ICMS. Alega que a mencionada 

Notificação foi cancelada, e na sequência lavrada outra, de nº 

305909/1624/32/2016, idêntica à anterior, pela qual a Impetrante não 

atendeu, gerando o Aviso de Cobrança Fazendária nº 

352960/1624/32/2016 que impôs multa pelo descumprimento da obrigação 

acessória correspondente a entrega dos arquivos SINTEGRA do ano de 

2011, no valor de R$295.780,00 (duzentos e noventa e cinco mil e 

setecentos e oitenta reais), a qual foi objeto de infrutífera impugnação, 

tendo sido constituído definitivamente o crédito tributário ensejando a CDA 

nº 2017484781 (ID do documento: 12943101). Assevera que em 

25/04/2017 foi surpreendida com o protesto da CDA em discussão perante 

o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Comodoro/MT, que vem frustrando 

suas tratativas comerciais. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

segurança com o cancelamento do crédito tributário objeto do mandamus. 

Juntou documentos (ID 12943101). O presente feito veio redistribuído em 

09/05/2018 pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda pública em 

razão de declínio de competência, conforme se vê da decisão de ID nº 

12963754. Vieram os autos conclusos em razão da licença médica da MMª 

Juíza Titular do Gabinete 2 desta Vara de Execução Fiscal da Capital. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 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. Sabe-se que a sua 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 do 

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 a impetração 

do mandamus, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não podem gerar dúvidas e, muito menos, depender de dilação probatória. 

Com efeito, em sede mandamental, a comprovação dos fatos alegados 

devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança 

impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da 

ilegalidade do ato administrativo. Vale transcrever as lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) 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 sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Note-se que os requisitos 

legais para o deferimento da medida ora pleiteada, consubstanciados no 

fumus boni iuris e no periculum in mora, não possuem conotação 

alternativa, mas sim aditiva, de modo que ambos devem estar presentes. 

Neste caso, a inicial assim como os documentos probatórios anexados, 

bem demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Impetrante, onde se lê da CDA protestada o seguinte: ‘INFRAÇÃO: FALTA 

DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS – SINTEGRA. 

Descrição Infração: O contribuinte não entregou os arquivos com as 

informações econômico-fiscais previstas na legislação. Enquadramento: 

Artigo 243 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 1944/89, combinado com 

a Cláusula oitava do Convênio ICMS 57/95, acrescentada pelo Convênio 

ICMS 69/2002. Penalidade: Artigo 45, Inciso X, alínea ‘c’ da Lei Estadual 

7098/98. Descrição Complementar: ***” Valor Total do Crédito: R$ 

345.691,24-“ (ID do documento: 12943101, p. 37). Assim, o cerne da 

questão deste mandamus reside na possibilidade de suspender a 

exigibilidade de crédito tributário levado a protesto pela CDA nº 

2017484781, originada em razão da falta de entrega de informações 

econômico-fiscais – SINTEGRA, aplicável somente aos contribuintes do 

ICMS. Ora, a Construtora Impetrante atua no ramo da construção civil, e 

sendo assim, a aquisição de produtos para fins de utilização nas obras, 

não causa fato gerador do ICMS, conforme o disposto na Súmula 432 do 

STJ, verbis: Súmula 432 STJ - “As empresas de construção civil não estão 

obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em 

operações interestaduais”. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se 

a ilegalidade na cobrança do ICMS que está causando entraves nas 

atividades da Construtora Impetrante, vez que os documentos acostados 

aos autos dão conta de que possíveis créditos tributários são oriundos da 

falta de entrega de arquivos com as informações econômico-fiscais, e 

sendo assim, não se amoldam à incidência de ICMS, posto se tratar de 

empresa de construção civil. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento de que as empresas de construção civil não são 

contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário, 

quando adquirem mercadorias e as utilizam em suas obras, conforme se 

depreende do precedente abaixo, submetido ao regime do art. 543-C, do 

CPC e Resolução STJ 08/2008, verbis: “PROCESO CIVL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CP. 

TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERNCIAL DE ALÍQUOTAS. EMPRESA DE 

CONSTRUÇÃO CIVL. MERCADORIAS ADQUIRDAS PARA UTILZAÇÃO 

NAS OBRAS CONTRATDAS. OPERAÇÕES INTERSTADUAIS. NÃO 

INCIDÊNCIA. 1. As empresa de construção civil (em rega, contribuintes do 

ISS), ao adquirem, em outros Estados, materiais a serem empregados com 

insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao 

recolhimento diferencial de alíquota de ICMS cobrado pelo Estado 

destinatário (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 24.276 AgR, 

Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 16.019, DJ 

17.0320; AI 456.72 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Primeira Turma, julgado 

em 30.1204, DJ 17.204; AI 50.364 AgR, Rel. Ministro Carlos Velos, 

Segunda Turma, julgado em 05.4205, DJ 2.04205; RE 527.820 AgR, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01.4208, DJe-078 

DIVULG 30.4208 PUBLIC 02.5208; RE 572.81 AgR, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-13 DIVULG 

18.06209 PUBLIC 19.06209; RE 579.084 AgR, Rel. Ministra Carmen Lúcia, 

Primeira Turma, julgado em 26.05209, DJe-18 DIVULG 25.06209 PUBLIC 

26.0209. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ERsp 149.46/MS, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/Acórdão Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, julgado em 06.129, DJ 20.320; AgR noAg 687.218/MA, Rel. Ministro 
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Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.5206, DJ 18.05206; REsp 

90.34/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

03.5207, DJ 17.05207; REsp 91.769/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 1.09207, DJ 25.09207; AgR no Ag 89.76/R, 

Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 25.09207, DJ 

08.1207; AgR no Ag 107809/R, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 03.209, DJe 02.4209; AgR no REsp 97.245/R, Rel. 

Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 28.04209, 

DJe 15.0209; eREsp 620.12/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 07.5209, DJe 21.08209). 2. É que as empresa de 

construção civil, quando adquirem bens necessários ao desenvolvimento 

de sua atividade-fim, não são contribuintes do ICMS. Consequentemente, 

"há de se qualificar a construção civil com atividade de pertinência 

exclusiva a serviços, pelo que 'as pessoas (naturais ou jurídicas) que 

promoverem a sua execução sujeitar-se-ão exclusivamente à incidência 

de ISS, em razão de que quaisquer bens necessários a essa atividade 

(com máquinas, equipamentos, ativo fixo, materiais, peças, etc.) não 

devem ser tipificados com mercadoria sujeitas a atributo estadual' (José 

Eduardo Soares de Melo, in 'Construção Civil - ISS ou ICMS?', in RDT 69, 

pg. 253, Malheiros)." (ERsp 149.46/MS). 3. Recurso especial desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 

STJ 08/208”. (negritei). Não é diferente o posicionamento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – DIFERENCIAL – 

NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – JURISPRUDÊNCIA 

CONSAGRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As empresas de 

construção civil não são contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS 

do Estado destinatário quando adquirem mercadorias e as utilizam como 

insumos em suas obras.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 

2221/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). 

(negritei) E ainda: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO 

CÍVEL – TRIBUTÁRIO - ICMS - ALÍQUOTA DIFERENCIADA – CONSTRUÇÃO 

CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA 

UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CONTRATADAS - SUJEIÇÃO, SE FOR O CASO, 

AO ISSQN. – CONDICIONAMENTO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO 

ESTADO - CCE/MT À ADESÃO AO FUNDO PARTILHADO DE 

INVESTIMENTOS SOCIAIS (FUPIS) – ATO FACULTATIVO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE - 

SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O STJ, em sede de 

recursos repetitivos, firmou que "As empresas de construção civil (em 

regra, contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a 

serem empregados como insumos nas obras que executam, não podem 

ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada 

pelo Estado destinatário". - O STF deixou ainda claro que "As construtoras 

são, de regra, contribuintes, considerado o tributo municipal - Imposto 

sobre Serviços. Adquirindo material em Estado que pratique alíquota mais 

favorável, não estão compelidas, uma vez empregadas as mercadorias 

em obra, a satisfazer a diferença em virtude de alíquota maior do Estado 

destinatário". A Lei Estadual n.º 8.059/2003, assegura às empresas do 

ramo da construção civil o fator facultativo a adesão do FUPIS, 

configurando ilegal e abusivo o ato da administração que exige o cadastro 

a aludido programa. Honorários advocatícios minorados a fim de atender 

aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o 

trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do art. 20 do 

CPC.” (TJMT - Apelação / Reexame Necessário 56161/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, 

Publicado no DJE 03/12/2014). (negritei). De tal modo, a exigência de 

entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA, referente a ICMS, 

em operações que destinem insumos para ser utilizados em construção 

civil, evidencia ser ato coator perpetrado pela parte Impetrada, motivo pelo 

qual entendo verificado o "fumus boni iuris". De outro lado, os prejuízos 

causados à Construtora Impetrante pelo protesto da CDA nº 2017484781 

e o impedimento na obtenção de certidão Negativa de débitos são notórios, 

pois criam obstáculos ao livre exercício das suas atividades comerciais, 

além de acarretar interrupção das atividades entre outros danos 

irreparáveis, portanto, configurado o requisito “periculum in mora”. ISTO 

POSTO, por tais fundamentos, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 

2017484781, bem como cancelar seu respectivo protesto, junto ao 

Cartório do 2º Ofício de Comodoro, e que as suas existências não 

constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como 

para determinar a exclusão do nome e do CNPJ da Impetrante em relação 

ao referido débito dos cadastros de inadimplência, tal qual Serasa, SPS e 

Cadin estadual. EXPEÇAM-SE Ofícios imediatamente ao Sr. Oficial Notário 

do Cartório do 2º Ofício do Município de Comodoro/MT, bem como aos 

Órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CADIN, SPS, etc), 

requisitando-lhes o cumprimento desta decisão em 24 horas, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). Após, NOTIFIQUE-SE a 

Autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (Art. 7º, inc. I, da Lei 

n. 12.016/2009). Após, REMETAM-SE os autos ao Representante do 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (Art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), vindo em seguida CONCLUSOS para sentença (Art. 12, 

Parágrafo único da Lei nº 12.016/2009). INTIMEM-SE (PJe e DJe). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de maio de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013587-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ Processo: 

1013587-39.2018.8.11.0041. DECISÃO 941 MANDADO DE SEGRANÇA PJe 

Nº 1013587-39/2018 – Autuação 18/05/2018 Última distribuição 

18/05/2018 Valor da causa R$ 1.000,00 IMPETRANTE: BEIRA RIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP. IMPETRADO: Gerente 

da Gerência de Fiscalização da Responsabilidade Tributária Interestadual 

da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar Initio Litis E Inaudita 

Altera Pars, promovido por Beira Rio Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda. – EPP – CNPJ Nº 10.691.134/0001-50, em desfavor do Gerente da 

Gerência de Fiscalização da Responsabilidade Tributária Interestadual da 

Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (ID do documento: 

13275934). Com a inicial anexou os documentos de ID’s nºs 13275939; 

13275946; 13275975; 13276075; 13275981; 13275994; 13276029; 

13276035; 13276098; 13276185; 13276109; 13276120; 13276198; 

13276221 e 13276240. Os autos vieram à conclusão para este Juízo do 

Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal nesta data, face a licença 

médica da DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da 

Silva. Pois bem. Após análise destes autos eletrônicos, verifico que a 

competência para processar e julgar o presente feito é de uma das Varas 

de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou 

sequer alegação de inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o 

que inviabiliza o seu processamento perante este Juízo. Consigno que, 

conforme Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Assim, por tais fundamentos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital para processar e julgar esta AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 1013587-39/2018, DECLINO em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP. DETERMINO, pois, a REDISTRIBUIÇÃO imediata 

destes autos eletrônicos e que se proceda às baixas e aos procedimentos 

de praxe no Sistema do PJe. Intime-se (PJe e DJe). Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032485-37.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DECISÃO 332 Processo: 

1032485-37.2017.8.11.0041. AÇÃO DE ANUL. DE DÉBITO FISCAL PJe Nº 

1032485-37/2017 – Autuação 19/10/2017 Última distribuição 17/11/2019 

Valor da causa R$ 27.870,27 REQUERENTE: C&A MODAS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de pedido 

de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, apresentado nos autos da 

Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta por C&A MODAS LTDA. 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual se pretende a concessão 

da tutela para o fim de suspender o protesto e a exigibilidade da CDA nº 

2016418. Aduz a Empresa Requerente que o PROCON instaurou o 

processo administrativo nº 0111-017.714-6 após reclamação da 

consumidora Maricilda Gomes Bezerra, que alegou que em 30/07/2010 

adquiriu um aparelho celular fabricado pela LG, no valor de R$429,00 

(quatrocentos e vinte e nove reais), o qual apresentou defeito que não 

foram sanados pela Assistência Técnica, tendo restituído o valor pago 

pelo aparelho. Relata que apresentou defesa administrativa e que a 

consumidora e a fabricante realizaram acordo, que não foi cumprido pela 

fabricante, tendo sido, dessa maneira, julgado procedente a reclamação 

da consumidora, ocasionando sanção de R$14.000,00 (quatorze mil reais) 

tanto para a fabricante quanto para a requerente. Afirma que a cobrança 

de tal valor é ilegítima e desproporcional e requer a suspensão da 

exigibilidade da sua CDA. Juntou documentos de ID’s nºs 10360015, 

10360017, 10360019, 10360024, 10360028, 10360034 e 10360038. 

Inicialmente o feito fora distribuído para a Primeira Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Capital, que declinou a competência e remeteu o PJe 

para esta Vara de Execução Fiscal Estadual, para processamento e 

julgamento, conforme decisão de ID nº 10366950. A Empresa Requerente 

comparece aos autos (ID nº 10481092) informando o pagamento das 

custas iniciais e acosta o respectivo comprovante do pagamento (ID nº 

10481093). Na petição de ID nº 10718829, a Empresa Requerente afirmou 

sua desistência de eventual recurso quanto à decisão de declínio de 

competência, bem como pleiteia a apreciação da liminar de suspensão de 

exigibilidade da CDA nº 2016418, além do que informa que o título em 

discussão foi protestado pelo Quarto Cartório de Protesto de Cuiabá. 

Conforme decisão de ID nº 10766673, pela MMª Juíza Titular fora 

determinado que a Empresa Requerente providenciasse a regularização 

correta do polo passivo, bem como juntasse no processo a guia de custas 

e taxas processuais, que foi devidamente cumprido no ID nº 10866777 e 

documentos de ID’s nºs 10866782, 10866786 e 10866788. Por meio do 

despacho de ID nº 10916999, fora oportunizado à Empresa Requerente 

que apresentasse garantia ao Juízo, que foi devidamente exibida por meio 

de depósito judicial (ID nº 11066109) no valor de R$27.973,12 (vinte e sete 

mil e novecentos e setenta e três reais e doze centavos), tendo, ainda, 

sido facultado para a Empresa Requerente para que acostasse ao feito 

eletrônico o título do protesto que pugnou a sustação (ID nº 10718829). Na 

petição de ID nº 10866777, salienta a Empresa Requerente que o débito 

em discussão nos autos foi protestado pelo Quarto Cartório de Protesto de 

Cuiabá. Na decisão de ID nº 11685225, foi deferido o provimento 

antecipatório, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário 

referente a CDA nº 2016418, oportunidade em que restou consignado que 

para a suspensão do protesto da citada CDA seria necessário a 

respectiva juntada do título do protesto nos autos. O Estado Requerido 

apresentou contestação no ID nº 12543524, ocasião em que pugnou pela 

improcedência dos pleitos iniciais e a condenação da Empresa Requerente 

em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas 

processuais. Comparece a Empresa Requerente no feito (ID nº 12753544) 

pugnando pelo expedição de ofício ao Estado Requerido para suspender a 

exigibilidade da CDA 2016418 e informa que está providenciando junto ao 

Cartório o comprovante do protesto. Novamente apresenta-se nos autos a 

Empresa Requerente no ID nº 13274339, onde requer a juntada da 

certidão de protesto da CDA nº 2016418, objetivando a suspensão do seu 

protesto. Os autos vieram à conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da 

Vara Esp. Execução Fiscal nesta data, face a licença médica da DD. Juíza 

de Direito Titular do Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva. É o relatório. 

Decido. Quanto ao cancelamento do protesto, sabe-se que para o seu 

deferimento deve-se exigir a concorrência da prova inequívoca, entendida 

como aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano 

irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em 

caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida 

antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão 

da parte que a requereu (Art. 300, CPC/2015). Por sua vez o receio de 

dano irreparável, traduz-se no protesto do título que tem o condão de 

privar o devedor na compra a crédito bem como na movimentação 

bancária e, consequentemente, atrapalhando suas relações comerciais. 

Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em questão não 

trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência da presente 

demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. Assim, verifico a 

presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida, eis que a 

prova inequívoca encontra-se traduzida no ID nº 11066109, comprovando 

que o débito tributário está garantido, ou seja, não há risco para a parte 

ora requerida. ISTO POSTO, e por tais fundamentos, uma vez presentes 

os requisitos autorizadores, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado, para o fim de sustar os efeitos do Protesto de nº 13981, 

referente à CDA nº 2016418, datado de 11/04/2016, do Quarto Serviço 

Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação judicial. Oficie-se. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se (PJe e DJe) Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1013684-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS OPTOMETRISTAS,TECNICOS EM OTICAS, 

CONTATOLOGOS,SURFASSAGISTAS, MONTADOR DE OCULOS E 

COLABORADORES DE OTICAS E LABORATARIOS OTICOS EM 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO TITULAR DA DECON-DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME 

CONTRA ECONOMIA POPULAR (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ Processo: 

1013684-39.2018.8.11.0041. DECISÃO 941 MANDADO DE SEGRANÇA PJe 

Nº 1013684-39/2018 – Autuação 18/05/2018 Última distribuição 

18/05/2018 Valor da causa R$ 1.000,00 IMPETRANTE: SINDICATO DOS 

OPTOMETRISTAS, TÉCNICOS EM ÓTICAS, CONTATÓLOGOS, 

SURFASSAGISTAS, MONTADOR DE ÓCULOS E COLABORADORES DE 

ÓTICAS E LABORATÓRIOS ÓTICOS EM GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – SINDIOPTO-MT. IMPETRADO: Delegado Titular da 

DECON-Delegacia Especializada Crime Contra Economia Popular e 

Superintendência de Defesa do Consumidor PROCON/MT. Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo Com Pedido Liminar, 

promovido por Sindicato dos Optometristas, Técnicos em Óticas, 

Contatólogos, Surfassagistas, Montador de Óculos e Colaboradores de 

Óticas e Laboratórios Óticos em Geral do Estado de Mato Grosso – CNPJ 

Nº 23.680.185/0001-28, em desfavor do Delegado Titular da 

DECON-Delegacia Especializada Crime Contra Economia Popular e 

Superintendência de Defesa do Consumidor PROCON/MT (ID do 

documento: 13289146). Com a inicial anexou os documentos de ID’s nºs 

13289200; 132899223; 13289233; 13289257; 13289273; 13289284; 

13289300; 13289311; 13289329; 13289352; 13289378; 13289395; 

13289412; 13289429; 13289455; 13289472; 13289505; 1329530; 

13289551; 13289566; 13289601; 13289614; 13289636; 13289655; 

13289672; 13289684; 13289703; 13289723; 13289737; 13289755; 

13289774; 13289795; 13289819; 13289819; 13289834; 13289847; 

13289867; 13289882; 13289893 e 13289913. Os autos vieram à 

conclusão para este Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. Execução Fiscal 

nesta data, face a licença médica da DD. Juíza de Direito Titular do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 203 de 414



Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva. Pois bem. Após análise destes 

autos eletrônicos, verifico que a competência para processar e julgar o 

presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não 

existe executivo fiscal ajuizado ou sequer alegação de inscrição de dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento 

perante este Juízo. Consigno que, conforme Resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

por tais fundamentos, DECLARO a incompetência deste Juízo da Vara de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital para processar e julgar esta 

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1013684-39/2018, DECLINO em 

favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. DETERMINO, pois, a 

REDISTRIBUIÇÃO imediata destes autos eletrônicos e que se proceda às 

baixas e aos procedimentos de praxe no Sistema do PJe. Intime-se (PJe e 

DJe). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de maio de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22630 Nr: 124-94.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A

 .Pelo exposto, HOMOLOGO o valor da execução apresentado pelas 

partes – R$7.175.337,69 (sete milhões, cento e setenta e cinco mil 

trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) – (fls. 569/572 

e 580/584), por conseguinte, com fundamento no art. 100 da CF/1988, c/c 

art. 535, §3º, inciso I, do CPC, DETERMINO a expedição de ofício 

requisitório ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, solicitando a inscrição do crédito em lista de pagamento em 

face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), instruído com as informações e 

documentos mencionados no art. 5º, da Resolução n. 115/2010 do CNJ, 

bem assim daqueles mencionados nos artigos 266 e 267, ambos do 

Regimento Interno do TJMT. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40066 Nr: 1541-09.2018.811.0082

 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: GERAOESTE USINA ELETRICA DO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta GERAOESTE USINA ELETRICA DO 

OESTE S/A qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar 

a suspensão da exigibilidade do crédito, proveniente do auto de infração 

n. 134.675; que não vincule a expedição de certidão positiva com efeito de 

negativa de débitos fiscais ao pagamento da multa; que retire no nome da 

autora do cadastro de inadimplentes do Estado; e que se abstenha de 

efetuar qualquer cobrança até o julgamento final desta ação.

Entendo necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir a parte 

contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após manifestação 

do requerido, o que ora determino fixando para tanto o prazo 

improrrogável de 5 (cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37108 Nr: 3354-08.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS IVAN IVAN MISSEL BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MÚCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 2635-26.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS E LOCADORAS 

DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBURQUERQUE - PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Alaertes Techi - 

OAB:5828

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpram-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36128 Nr: 2750-47.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dária dos Santos Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 2664-17.2008.811.0042
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 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri-PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LUIZ ALENCAR DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Luiz Alencar da Silva, Rg: 21821054 SSP MT Filiação: 

Manoel Francisco da Silva e Hila Alencar Silva, data de nascimento: 

30/01/1966, brasileiro(a), natural de Santa Luzia-MA, , vigilante, Endereço: 

Rua 21, Q. 22, C. 02, Bairro: Jd. Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimação do réu Luis Alencar da Silva para comparecer a 

sessão de julgamento, que será realizado no dia 20 de AGOSTO de 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 Político Administrativo, 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 20 de agosto 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, Wanderson Santos de Oliveira, 

digitei.

Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 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.

INTIME-se o reeducando(a), por qualquer meio idôneo, para que em 48 

horas compareça na Secretaria da 2ª Vara Criminal e justifique o motivo 

pelo qual deixou de cumprir às condições impostas para o cumprimento da 

pena, fixadas em audiência admonitória.

Na hipótese do recuperando(a) possuir defensor constituído, intime-o na 

pessoa deste, fixado o prazo de 05 dias para a apresentação da 

justificação.

ADVIRTA o reeducando que o descumprimento das condições impostas 

para o cumprimento da pena no regime aberto ou semiaberto constitui falta 

grave, ensejando a regressão do regime prisional (art. 39, inciso I, 50, 

inciso VI e 118, inciso I, da LEP).

 Apresentada a justificativa ou transcorrido o prazo ‘in albis’, ouça-se o 

MPE e a DPE.

 No mais, proceda-se com a realização de cálculo de liquidação da pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Manifeste-se o Parquet quanto ao pedido de detração feito pela defesa 

(fls. 571/573).

Por fim, façam-me os autos conclusos para homologação do cálculo e 

apreciação do pedido de detração.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 482876 Nr: 22656-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO TAQUES - OAB:15.025, 

RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT, ROGERIO RAMOS VARANDA - 

OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos 

(fl. 47), DESIGNO audiência admonitória para o dia 23/05/2018 às 

15h30min, oportunidade em que serão fixadas as condições do 

cumprimento da pena em regime semiaberto.

REQUISITE-SE o reeducando.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 116707 Nr: 2822-72.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Vistos, etc.

Ante a manifestação Ministerial retro, a fim de evitar eventual cerceamento 

de defesa, dê-se vistas dos autos à Defesa.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 363775 Nr: 3268-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:

 Vistos, etc.Em análise dos autos, denota-se que foi determinada a 

expedição de mando de prisão em desfavor do penitente tendo em vista 

que o mesmo não foi localizado para comparecer a audiência admonitória 

que visava fixar as condições e início de cumprimento de sua pena. Na 

espécie, em que pese o interesse manifestado formalmente pelo apenado 

em cumprir pena na comarca de Goiânia/GO, há manifestação do 

Estado-Juiz, não só indeferindo o pedido, como devolvendo os autos a 

esta Comarca, em agosto de 2017, aduzindo a inexistência de vaga no 

regime semiaberto, diante da superlotação carcerária.Pelo exposto, tendo 

em vista a falta de anuência do Juízo da Comarca de Goiânia/GO, deixo de 

acolher o pedido da Defesa no concernente à remessa do executivo de 

pena àquela Comarca.Por outro lado, tendo em vista a decisão proferidas 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no HC nº 22378/2017, 

revogando a prisão do penitente, determino o recolhimento e baixas 

necessárias no mandado de prisão expedido em desfavor do 

reeducando.No mesmo norte, oportunizo ao penitente iniciar o 

cumprimento de sua pena, para tanto, designo audiência admonitória para 

o dia 12/07/2018, às 16:30 horas, devendo constar que o seu não 

comparecimento importará na suspensão cautelar do regime de 

cumprimento de pena, com a consequente expedição de mandado de 

prisão.Intime-se o penitente por meio de seu advogado constituído nos 

autos.Outrossim, tendo em vista o lapso temporal decorrido da decisão 

que indeferiu a anuência ao penitente, determino que oficie-se ao Juízo 

das Execuções Penais da Comarca de Goiânia/GO, solicitando anuência 

de vaga ao penitente para cumprimento de pena em regime 

semiaberto.Instrua o ofício com cópia da presente decisão e documentos 

que comprovam o vínculo familiar e residência do apenado.Expeça-se e 

providencie o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 482709 Nr: 22463-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, denota-se que a Defesa do penitente 

ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA apresentou, às fls. 51/61, contratos de 

serviços a serem realizados na cidade de Aripuanã, bem como, na 

oportunidade, informou que pretende se deslocar até as propriedades 

rurais mencionadas nos contratos para realização da atividade de 

engenheiro florestal.

Às fls. 63/67, a defesa informou que o recuperando se deslocaria até as 

cidades de Brasnorte e Aripuanã para acompanhar perícias florestais. Na 

oportunidade alegou ainda que os locais das perícias são de difícil acesso 

e, portanto, eventualmente a tornozeleira poderia apresentar falhas de 

sinal.

Em nova petição, à fls. 69/71, a defesa requereu a retirada da tornozeleira 

eletrônica, sob o argumento de que o uso do equipamento eletrônico 

causa constrangimento ao penitente na realização de suas atividades 

laborais.

O i. representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao 

pedido, argumentando que o uso do equipamento é uma das condições 

estabelecidas para cumprimento da pena e ainda, que monitoramento é 

muito mais brando que aquele previsto pela Lei de Execuções Penais (fls. 

78).

Acrescentou que o cumprimento da pena de maneira regular é dever do 

penitente.

É o relato.

Decido.

É sabido que a Lei de Execução Penal prevê que o cumprimento das 

penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar.

 É de notório conhecimento que o Estado de Mato Grosso não possui tais 

estabelecimentos.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos 

provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em 

trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Importa salientar que o cumprimento do regime semiaberto mediante 

monitoramento é muito mais brando do que aquele previsto em lei para o 

regime semiaberto verdadeiro, pois lhe permite repousar em sua 

residência e exercer atividade laborativa em empresas privadas ou de 

maneira autonoma, enquanto que o adequado ao caso seria o 

recolhimento em colônia agrícola ou industrial, de modo que, não há 

qualquer razão para o deferimento do pleito.

Desta feita, a argumentação expendida no sentido de que o penitente 

exerce atividade laboral e ainda, que o equipamento causa 

constrangimento é frágil. Vale destacar que o cumprimento correto do 

regime semiaberto deve ser, nos termos da lei, em colônia agrícola ou 

industrial, o que geraria, aí sim, ainda mais constrangimentos e restrições 

sociais.

Diante do exposto, ante a inexistência de fundamentação idônea, 

INDEFIRO o pedido da Defesa, mantendo o recuperando no regime 

semiaberto, com o uso da tornozeleira eletrônica.

 Vê-se dos autos que, aparentemente, o penitente se deslocou para 

outras cidades sem qualquer autorização deste Juízo e ainda, em consulta 

ao sistema SAC, vê-se que inclusive há violações de fim de bateria e zona 

de inclusão, razão pela qual, determino seja o penitente intimado da 

presente decisão via advogado constituído para que se abstenha de sair 

das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem a devida autorização e 

que, em caso de necessidade de ausentar-se da zona de rastreamento, 

deverá solicitar, todas as vezes, com antecedência de, no mínimo 15 

(quinze) dias, para onde pretende deslocar, o tempo em que permanecerá, 

bem como onde irá pernoitar, de modo que, a mera comunicação não 

possui o condão de afastar as violações decorrentes.

Elaborado novo memorial de pena, às partes para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 94167 Nr: 525-29.2007.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Vistos,

I. Cuida-se de processo executivo de pena em que o sentenciado 

encontra-se em cumprimento da pena em regime semiaberto.

É sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais 

prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime 

semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

 Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Cuiabá 

não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que 

progrediam do regime fechado ou que foram condenados ao regime 

semiaberto era facultado o comparecimento diário para pernoite na Casa 

de Albergado da Capital ou, ainda, a apresentação de comprovante de 

trabalho lícito, oportunidade em que lhe era concedida a prisão domiciliar 

com comparecimento mensal em Juízo. Naquela época, o único albergue 

de Cuiabá situava-se no prédio do Centro de Ressocialização de Cuiabá e 

possuía poucas vagas destinadas ao acolhimento de recuperandos em 

regime semiaberto.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos 

provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em 

trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que os programas de monitoramento 

eletrônico tem como grande objetivo fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Aliás, se fosse cumprir, ao pé da letra, como só é de ser, os 

mandamentos da Lei de Execução Penal, todos aqueles em cumprimento 

de regime semiaberto deveriam ser levados, ao final da audiência 

admonitória, que termina no fim do expediente, para uma Colônia Penal – 

masculina e feminina – para o real cumprimento da pena.

Observa-se, deste modo, que o cumprimento da pena no regime 

semiaberto, para o Estado de Mato Grosso, com monitoramento feito por 

tornozeleiras eletrônicas, é mais brando do que os ditames da LEP, que 

determina o encaminhamento para a Colônia Penal. No entanto, apesar de 

brando, permite-se a fiscalização do cumprimento da pena.

Com essas considerações, determino ao(à) recuperando(a) que cumpra a 

pena no regime SEMIABERTO e, para tanto, incluo-o(a) no Programa de 

Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, 

CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A QUAL 

SERÁ COLOCADA NA PRESENTE AUDIÊNCIA, (art. 146-B, inciso IV, da Lei 

de Execução submeter às obrigações abaixo expostas:

 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego e 

comprovar que estudou ou está estudando, mesmo que em curso 

profissionalizante. A comprovação do emprego será feita por:

 1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

 2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova 

Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro 

Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a 

Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para 
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participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, 

assinar contrato por prazo determinado); ou

 3) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2ª 

Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo 

que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de 

trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se 

PRISÃO DOMICILIAR, até conseguir demonstrar atividade licita, durante o 

prazo máximo de 23 dias, porque, inteirando-se 30 dias sem comprovação 

do trabalho, contados da audiência admonitória, será reestabelecido o 

regime mais gravoso- O FECHADO;

 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum 

de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho 

do mês, apresentar atestado de estudo, e para fiscalização da 

tornozeleira.

Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este juízo deverá ser 

comunicado para expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu lançamento 

no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ (BNMP), 

podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO 

REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, 

inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos 

deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio 

processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para 

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do 

monitorado. Uma vez cumprido o mandado de prisão, deverá o 

recuperando ser apresentado perante o juízo para participar de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

II. Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III. Caso queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo 

acontecendo para participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto;

IV. Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

V. Expeça-se o Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 408891 Nr: 13576-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYRA LARRANNA NASCIMENTO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Vistos etc.

Declaro remidos 07 (sete) dias da pena da recuperanda LAYRA 

LARRANNA NASCIMENTO MOTA em face dos 22 (vinte e dois) dias 

laborados, no mês de Janeiro/2017, conforme folha de frequência de fls. 

255.

Elabore-se cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390017 Nr: 13267-75.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Vistos,

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 

Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A 

comprovação do emprego será feita por:

 1.1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova 

Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro 

Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a 

Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para 

participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, 

assinar contrato por prazo determinado); ou

 1.2) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2ª 

Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo 

que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de 

trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se 

na Casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando às 20h até as 06h da 

manha do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum 
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de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho 

do mês e para fiscalização da tornozeleira.

11. Comparecer ao CAPS para que se submeta a tratamento psicossocial, 

individual ou em grupo, bem como, receber acompanhamento da equipe 

técnica da Fundação Nova Chance, a qual remeterá a este juízo atestado 

de frequência mensal referente aos atendimentos do reeducando.

II. Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A 

SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em 

audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme 

dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a 

violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do monitorado.

III. Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. Caso queira fazer CURSOS, deverá, o recuperando, instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas, o mesmo 

acontecendo para participação em CULTOS RELIGIOSOS, em que deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto;

V. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS .

VI. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos às partes para se manifestarem.

VII. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VIII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração 

que acompanha o presente termo.

IX. Expeça-se o Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

O reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 139452 Nr: 5587-79.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Henrique Franco 

Godoy - OAB:6692

 VISTOS,

Diante da unificação da Guia de fls. 414, proceda-se atualização do 

cálculo e, em seguida, dê-se vista às partes.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 500298 Nr: 39322-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR RENATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamila renata de sousa 

escola - OAB:22954/O

 Vistos, etc.

 Colacionou-se aos autos, às fls. 63/137, pedido de remição, em face da 

atividade laboral desenvolvida pelo recuperando CESAR RENATO DE 

SOUSA.

Todavia, tem-se que o penitente desenvolve atividade empresarial o que 

não possibilita a remição de pena pelo trabalho, por ausência de amparo 

de legal, mormente por inexistir meios para confirmar a presença física do 

interessado na labuta diária, em face da natureza de sua atividades.

Deixo de acolher, assim, o pleito de remição.

Elabore-se cálculo de pena.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 416269 Nr: 21414-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 VISTOS,

 1. Em consonância com o parecer ministerial retro, declaro remidos 168 

(cento e sessenta e oito) dias da pena imposta ao reeducando, em face 

dos 506 (quinhentos e seis) dias trabalhados, no período de 21/08/2015 a 

26/01/2018, conforme atestado de fls. 125.

2. Após atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

3. Determino a submissão do penitente ao exame psicossocial, bem como, 

a juntada de atestados de comportamento carcerário e de trabalho, se 

houverem.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 402150 Nr: 6449-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSIMAR TELES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda Natália de Souza 

Winck Rocha - OAB:6069

 VISTOS,

 1. Em consonância com o parecer ministerial retro, declaro remidos 33 

(trinta e três) dias da pena imposta ao reeducando, em face dos 101 

(cento e um) dias trabalhados, no período de novembro/2013 a 

fevereiro/2014, conforme atestado de fls. 101

2. Após atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 501927 Nr: 40957-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIARD VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos e etc.

Conforme demonstra o cálculo de liquidação de pena acostado aos autos 

o lapso temporal necessário para o benefício do livramento condicional 

encontra-se satisfeito, fazendo jus o apenado ao benefício do livramento 

condicional, nos termos do art. 83, do Código Penal.

Neste sentido, o art. 83, do Código Penal, aduz que o juiz poderá conceder 

livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou 

superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente 

em crime doloso e tiver bons antecedentes;

 II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 

doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 

própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração;

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 

crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes 

dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará 

também subordinada à constatação de condições pessoais que façam 

presumir que o liberado não voltará a delinquir.
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Portanto, da análise dos autos, observa-se que o requisito objetivo, 

necessário à concessão do livramento condicional, foi devidamente 

adimplido.

Nesse passo, cumpre consignar que, em consulta ao sitio do TJMT, nada 

de novo foi encontrado em desfavor do apenado.

 Portanto, com fundamento no art. 83 do Código Penal, combinados com os 

artigos. 131 e ss. da Lei de Execução Penal, CONCEDO ao recuperando 

supramencionado o benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL, 

estabelecendo que o período de prova se estenderá até a data do término 

do cumprimento da pena, conforme demonstra o cálculo de liquidação de 

pena, mediante as seguintes condições:

a) Apresentar-se à 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá uma vez ao 

mês, a contar da data desta audiência, quando será registrado o seu 

comparecimento;

b) Apresentar comprovante de atividade lícita, no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da data da presente audiência;

c) Recolher-se à sua habitação a partir das 22 horas, salvo motivo 

imperioso e justificável;

d) Não mudar do território da Comarca do Juízo da Execução, nem viajar 

por mais de 08(oito) dias, sem prévia comunicação e autorização deste;

e) Não frequentar lugares inapropriados (Casa de Prostituição, Casa de 

Jogos, Bocas de Fumo e outros lugares similares);

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda etc.);

g) Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao 

conhecimento do Setor Social, os fatos que lhe perturbem a convivência 

em família ou em sociedade, atendendo as recomendações da equipe de 

profissionais do Fórum;

 Às providências.

O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que 

acompanha o presente termo.

O reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 430842 Nr: 6552-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DIAS DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente foi 

inserido no Programa de Monitoramento Eletrônico na data de 20 de Julho 

de 2016 (fls. 62/63).

Extrai-se ainda que o penitente compareceu regularmente em Juízo 

mensalmente, conforme se vê do histórico de andamentos da presente 

execução.

Inobstante, verifica-se que foram constatadas mais inúmeras violações ao 

monitoramento eletrônico, evidenciando o descompromisso do penitente no 

cumprimento das condições impostas ao regime mais brando.

 A questão, portanto, enseja a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

já que o descumprimento de condições impostas ao regime semiaberto 

clama a regressão definitiva e o imediato retorno a estabelecimento 

prisional, porém, nova inserção no sistema penitenciário seria condenar o 

penitente à degradante condição vivenciada nas unidades, maximizada 

pela superlotação dos presídios da Capital.

Assim, com vistas à manutenção do penitente no ambiente social, porém, 

não escusar do descumprimento praticado, ao invés de regredir o regime, 

hei por bem considerar a falta grave praticada e, de consequencia, 

promover o desconto dos dias em que o penitente deixou o equipamento 

eletrônico descarregar.

Assim o é em face de que as violações existentes, apesar de restarem 

constatadas, cedem em face do comparecimento mensal em Juízo, bem 

como, pelo fato de não ter se envolvido na prática de novo crime.

Desse modo, acolho as justificativas apresentadas para aquiescer o 

pedido da Ilustrada Defesa e Ministério Publico, a fim de manter o 

recuperando no regime semiaberto, mantendo as condições descritas no 

termo acostado aos autos.

Elabore-se cálculo atualizado de pena, promovendo o desconto dos dias 

em que há informações acerca de fim de bateria.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 413953 Nr: 18869-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JONATHAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493/MT

 Vistos, etc.

1. Em consonância com o parecer ministerial retro, julgo prejudicado o 

pedido de progressão de regime, formulado pela Defesa a fls. 93, em face 

do termo de deliberativo de fls. 90 e do recolhimento do mandado de prisão 

expedido nos autos (fls. 94/95).

2. Para nortear a presente execução, proceda-se o cálculo de liquidação 

de pena e, após, dê-se vistas às partes para se manifestarem.

3. Por fim, notifique-se o penitente para trazer aos autos comprovantes 

atualizados de residência e de exercício de atividade lícita, no prazo de 10 

dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 304529 Nr: 2269-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando descumpriu condições impostas ao 

monitoramento eletrônico, constando inclusive um rompimento de 

tornozeleira na data de 28/06/2017, suspendo cautelarmente a presente 

execução, bem como, determino a expedição de mandado de prisão em 

seu desfavor.

Aguarde-se o seu cumprimento no arquivo provisório.

Conste no mandado de prisão às seguintes ADVERTÊNCIAS:

(i) obrigação da autoridade que lhe der cumprimento em apresentar a 

pessoa presa ao Juízo do Núcleo de Execuções Penais da Capital no 

prazo de 24h, na hipótese de a prisão se dar na sede de sua jurisdição 

(Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Distrito da Guia).

(ii) obrigação da autoridade que lhe der cumprimento aos finais de 

semana, feriados, recesso forense ou dia que não houver expediente 

forense em apresentar a pessoa presa, no prazo de 24h, ao Juiz 

Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital (art. 9º, 

parágrafo único, do Provimento n.º 01/2017-CM).

 (iii) proibição das Unidades Prisionais de Cuiabá e Várzea Grande de 

receberem presos decorrentes do cumprimento de mandados de prisão 

expedidos pela 2ª Vara Criminal da Capital (Núcleo de Execução Penal), 

sem que a pessoa presa tenha sido apresentada previamente ao Juízo do 

Núcleo de Execuções Penais ou ao Juízo do Núcleo de Custódia da 

Capital.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520195 Nr: 12262-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOSÉ CARDIGA FIRMINO, JOÃO 

FLAVIO LEITE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ELDER LOPES 

BUENO - OAB:22815/MS

 Edital Genérico ME107

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 209 de 414



Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:DR.RODRIGO ELDER LOPES BUENO- OAB-22.815/MS

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 2 ° VARA/CRIMINAL da Comarca de 

Fátima do Sul/MS, no DIA 05/06/18, ÀS 15:00 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):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 490047 Nr: 29477-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LEONCIO DA SILVA, ROMULO LEONÇO 

DE ALMEIDA, NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. DANIEL FURLANI BERNARDINELLI. OAB/MT: 21.131

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, 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.: 377447 Nr: 18924-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:5 (CINCO)

Intimando:DR.LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB- 15.304

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 

04/07/18, ÀS 14:40 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):ALZIRA SILVA

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336013 Nr: 17064-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE ARRUDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 17064-94.2012.811.0042, 

Protocolo 336013, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 514437 Nr: 6948-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, WESLEY 

MARCIO VIEIRA DA CRUZ, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, 

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA, RAPHAEL SANCHES DE LIMA, YASMIM 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA. OAB/MT: 15348

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:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508791 Nr: 1590-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIEGINA OLIVEIRA BENITEZ, RAIANE DA 

SILVA RODRIGUES JULKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIEGINA OLIVEIRA BENITEZ, Rg: 

22231854, Filiação: Vera Lucia de Oliveira Moraes e Irineu Andrade 

Benitez, data de nascimento: 05/11/1993, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a), secretaria, Telefone 99313-6499. 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 16 de desembro de 2017, por volta das 08h55 

min, no estabelecimento comercial denominado Studio Z, situado na rua 13 

de Junho, Nº 300, Bairro: Centro Norte, nesta urbe e comarca, as 

denunciadas Liegina Oliveira Benitez e Raiane Da Silva Rodrigues Julkoski 

cometeram o crime disposto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 1590-73.2018.811.0042 (Código: 

508791)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ(S):LIEGINA 

OLIVEIRA BENITEZRAIANE DA SILVA RODRIGUES JULKOSKIVistos 

etc.Compulsando os autos, verifica-se que as rés LIEGINA OLIVEIRA 

BENITEZ e RAIANE DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI não foram citadas 

pessoalmente, diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 66 e 

determino que a acusada RAIANE DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI seja 

citada pessoalmente no endereço declinado pelo Parquet e, que a 

acusada LIEGINA OLIVEIRA BENITEZ seja citada por edital, com prazo de 
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15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, as acusadas poderão 

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 dos acusados ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo os implicados, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 15 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472728 Nr: 12587-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSHINGTON SIQUEIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKSON LUIZ COSTA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 53772334172, Rg: 08246874, brasileiro(a), Telefone 99956-9797. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PESSOA, ACIMA QUALIFICADA, PARA QUE 

QUERENDO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS COMPAREÇA NESTA 

SECRETARIA COM O DOCUMENTO DE REGISTRO DO REVÓLVER, MARCA 

TAURUS, CALIBRE 38, Nº DE SÉRIE OA23722 E A AUTORIZAÇÃO PARA 

PORTAR O REFERIDO ARTEFATO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em cumprimento ao Provimento nº 

07/2017-CGJ, determino que as partes se manifestem em 03 (três) dias 

sobre a necessidade de manutenção do armamento sob guarda oficial até 

o deslinde da presente ação penal, bem como, acerca do laudo pericial 

apresentado, impugnando e apresentando as razões de tal proceder, 

como forma de acelerar a destinação do material, seja para destruição, 

seja para guarda ou restituição do armamento.Após as devidas 

manifestações em relação à destinação da arma, oficie-se a Delegacia de 

Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para que informe se há 

registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este Juízo nome e 

endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta poderá ser 

encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto o 

respectivo endereço.Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente junto aos autos documento 

de registro da arma de fogo e autorização para portar o referido artefato, 

sob pena de decreto de perda do bem.Apresentado o referido documento 

e certificada a propriedade pela Senhora Gestora, proceda-se à 

restituição.Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de 

fogo e, considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento 

ao Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor 

do Fórum, responsável pela Seção de Depósito, para que sejam 

determinadas as providências que entender cabíveis, conforme previsto 

no Provimento nº 05/2017-CGJ.No mais, aguarde-se a realização da 

audiência. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 21 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.: 382523 Nr: 24400-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente audiência, em face da ausência do réu.

II – Decreto a revelia do réu Claudinei Oliveira Barboza, com fulcro no Art. 

367, in fine, do Código de Processo Penal.

III – Concedo prazo de 10 (Dez) dias para a defesa apresentar a certidão 

de óbito.

IV – Transcorrido o prazo sem a juntada da certidão de óbito, abra-se 

vistas a partes para a fase do artigo 402 do CPP.

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

 SÉRGIO BATITELLA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 166750 Nr: 14053-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA, EVERTON 

DANILO JESUS BATISTA, JONAS SOUZA DA CRUZ, JEFFERSON SILVA 

RONDON, ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA, RONI OLIVEIRA DA SILVA, 

NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083, FABIO DA COSTA QUEIROZ - OAB:, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face de ausência do réu.

II – Decreto a revelia do réu Nerivaldo Xavier, com fulcro no Art. 367, in 

fine, do Código de Processo Penal.

III – Defiro os pedidos e oficie-se o cartório de registro civil da cidade de 

Sinop/MT, solicitando cópia do atestado de Óbito do réu Nerivaldo Xavier.

IV – Após, com a juntada das informações cartoriais, conclusos. Caso não 

confirmado o óbito, vistas às partes para fins do artigo 402 do CPP.

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

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Nerivaldo, Jonas e Everton)

DIMAS SIMOES FRANCO NETO

Advogado de defesa (Rodinei, Rosivan e Roni)

 FABIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado de defesa (Jefferson)

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 211 de 414



 Cod. Proc.: 140452 Nr: 7762-46.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS GOMES PINHEIRO, JEINE 

HELIODORO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 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 dos denunciados DOUGLAS GOMES PINHEIRO e 

JAINE HELIODORO DOS SANTOS, 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). (...)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. 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

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365770 Nr: 5655-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYSON BISPO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEYSON BISPO RIBEIRO, Filiação: 

Sandra Souza Bispo Ribeiro e José Augusto Gonçalves Ribeiro, data de 

nascimento: 27/06/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu LEYSON BISPO RIBEIRO qualificado nos autos, pela 

prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, I e IV, c/c artigo 14, II 

ambos do Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. (...). Por fim, 

encontro a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em 

regime ABERTO, conforme dispõe o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal 

Brasileiro."

 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324390 Nr: 3775-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS BARROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOISÉS BARROS DE LIMA, Rg: 

201.4538-1, Filiação: Francisco Julio de Lima e Benedita Elenir Barros de 

Lima, data de nascimento: 16/09/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Telefone 9638-7344. 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 isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu MOISÉS BARROS DE LIMA, 

pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal 

Brasileiro e JULGO EXTINTA a sua punibilidade diante da ocorrência de 

Prescrição virtual do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, que 

faço nos termos do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, VI todos 

do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal. (...). Outrossim, 

torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.O regime de cumprimento inicial da pena 

imposta ao réu deverá ser o regime SEMIABERTO, na forma do disposto 

no artigo 33, §2º, “b” do Código Penal Brasileiro. (...)"

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443465 Nr: 20215-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JÚNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILCE BIANKA DE ARRUDA, Cpf: 

03234675120, Rg: 21723761, Filiação: Juciney Goret da Costa Arruda e 

Carlos Osvandlo de Arruda, data de nascimento: 01/05/1995, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

99252-7186. 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 o fim de CONDENAR o réu ÉDER JÚNIOR DOS SANTOS 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 307 “caput”, 

do Código Penal. (...). Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de 

detenção. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, 

face as circunstâncias desfavoráveis analisadas na fixação da pena 

base, na forma do disposto artigo 33, § 2º “c” do Código Penal. (...)"

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400079 Nr: 4266-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIENE FILHO BATISTA DE LIMA, 

Filiação: Eliene Lima, brasileiro(a), Telefone 9907-0909. 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 isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, a fim de 

CONDENAR o réu EDERSON RODRIGUES DA SILVA, pela prática do crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal. (...). Desta forma, encontro a pena para este delito em 01 

(um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena em regime ABERTO, face as circunstâncias 

analisadas na forma do disposto artigo 33, § 2º “c”, do Código Penal 

Brasileiro. (...). Considerando as circunstâncias judiciais e o montante de 

pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos (art. 44, §2°,), o que faço na forma de 

prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a 

mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), 

deixando para a Vara de Execuções Penais estabelecer a Instituição que 

se afigurar adequada. (...)."

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328252 Nr: 8196-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNALDO JOÃO DA SILVA, Rg: 

21657068, Filiação: Braz João da Silva e Maria Izabel da Silva, data de 

nascimento: 06/07/1975, brasileiro(a), natural de Coelho Neto-MA, 

separado(a) judicialmente. 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 isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu EDNALDO JOÃO DA SILVA, pela prática do crime 

previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal. (...). Desta forma, encontro a pena definitiva em 04 de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa. O réu deverá iniciar o cumprimento da 

pena em regime ABERTO, face às circunstâncias analisadas na fixação 

da pena base, na forma do disposto artigo 33, § 2º,”c” do Código Penal 

Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em liberdade. (...)".

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354678 Nr: 16355-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO RODRIGUES 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): LUIZ ROBERTO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, Rg: 01417860, Filiação: Waldomiro Rodrigues de Oliveira e 

Antonia Custódia de Lima, data de nascimento: 04/03/1975, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

3694-1460. 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 isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, a fim de 

CONDENAR o réu LUIZ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática 

do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal. Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosar a sanção penal.A pena prevista no artigo 155, §4º, incisos I e II, 

do Código Penal é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. (...). 

Por fim, encontro a pena definitiva em 02 (dois) anose 02 (dois) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.O réu deverá iniciar o cumprimento da pena 

em regime ABERTO, conforme as circunstancias judiciais analisadas de 

acordo com o que preceitua o art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal. (...)"

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482643 Nr: 22398-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEVERSON DUARTE, Cpf: 

70625090195, Rg: 28663535, Filiação: Liliane Maria Duarte, data de 

nascimento: 09/09/1995, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

serviços gerais. 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: Crime ocorrido no dia 17/06/2017, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 180 caput, c/c art. 329, caput, 

ambos do CP c/c art. 16 da Lei 10826/2003.

Despacho: "Vistos em correição, Diante da tentativa infrutífera de se 

proceder a citação pessoal do denunciado Cleverson Duarte, 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de 

edital. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407654 Nr: 12291-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIA MARIA FERREIRA, Cpf: 

70245089144, Rg: 1392408-7, Filiação: Guilhermina Maria Ferreira e 

Antonio Jose Ferreira, data de nascimento: 18/11/1977, brasileiro(a), 

natural de Resplendor-MG, convivente, do lar, Telefone 3644-3344. 

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: Crime ocorrido no dia 28/09/2014, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II e IV, do CP.

Despacho: Processo crimenºVistos em correição.Cumpram-se as 

determinações constantes dos autos.Cuiabá, 25 de abril de 2018.Suzana 

Guimarães Ribeiro 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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141726 Nr: 8892-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDMILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EDMILSON DA SILVA, Filiação: 

Rosarina Rodrigues da Silva e Jose Antonio da Silva, data de nascimento: 

15/02/1986, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a), 

borracheiro, Telefone 9983-9191/9958-4737. 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: Crime ocorrido no dia 07/04/2009, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal do réu José Edmilson da Silva (fl.76/77), considerando 

ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o acusado por meio de 

edital. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420554 Nr: 25995-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN VENTURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAN VENTURA DE SOUZA, Cpf: 

04898042171, Rg: 23749407, Filiação: Maria José Ventura e Juraci Luiz de 

Souza, data de nascimento: 31/10/1991, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), marceneiro, Telefone 992929593. 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: Crime ocorrido no dia 20/10/2015, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP c/c art, 

244-B do ECA.

Despacho: "Vistos etc,... Diante das tentativas infrutíferas de proceder a 

citação pessoal o réu às fls. 79, 88 e 92, considerando ainda a 

inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436808 Nr: 13123-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO DA SILVA RODRIGUES DOS 

SANTOS, Filiação: Rosa Maria Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 

22/11/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, 

Telefone 92816094. 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: Crime ocorrido no dia 19/01/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Despacho: "Vistos etc,...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal o réu à fl. 91, considerando ainda a inexistência de outros 

endereços, cite-a por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454751 Nr: 31993-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ANTONIO SOARES DO 

NASCIMENTO, Rg: 1029667-0, Filiação: Alenil Soares do Nascimento, data 

de nascimento: 15/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, cuidando de carros na rua, Telefone 99244-8493. 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: Crime ocorrido no dia 27/10/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 180 caput, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Marcos Antônio Soares do Nascimento 

(fl.50), considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o 

acusado por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431785 Nr: 7576-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA, 

Cpf: 01160718180, Rg: 1504787-3, Filiação: Adenir dos Santos Ramos 

Ferrira e Edvaldo Duraes Ferreira, data de nascimento: 10/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, autônomo, Telefone 65 

99339-3365. 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: Crime ocorrido no dia 15/03/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 180 caput, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante das tentativas infrutíferas de se proceder 

a citação pessoal do denunciado Fabio dos Santos Ramos Ferreira (fl.91, 

103), considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o 

acusado por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432593 Nr: 8489-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FREITAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURO FREITAS MOREIRA, Rg: 1910518, 

Filiação: Elenice de Freitas e Rodrigo Alves Moreira, data de nascimento: 

08/08/1988, brasileiro(a), natural de Corumba-MS, convivente, pedreiro, 

Telefone 65-9671-9413. 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: Crime ocorrido no dia 25/03/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 307, 

caput, ambos, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Lauro Freitas Moreira (fl.95), considerando 

ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o acusado por meio de 

edital. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462087 Nr: 1924-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON FERREIRA OLIVEIRA, Cpf: 

05367521177, Rg: 24033499, Filiação: Alaide Ferreira de Souza e Cristino 

de Oliveira, data de nascimento: 03/04/1995, 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: Crime ocorrido no dia 31/10/2016, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do denunciado Wanderson Ferreira Oliveira (fl.47), 

considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-se o acusado 

por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303872 Nr: 1601-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO THOMAZ PEREIRA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO THOMAZ PEREIRA FILHO, Cpf: 

03335662113, Rg: 2126038-9, Filiação: Benedito Tomas Pereira e Vitorina 

Figueiredo Pereira, data de nascimento: 18/09/1957, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, divorciado(a), vendedor, Telefone 9253 2147. 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: Crimes ocorrido no dia 25/01/2011 e 02/02/2011, tendo 

o réu sido denunciado como incurso nas penas do art. 171, caput, c/c 

arts. 297, 299, 304 e 307, todos do CP.

Despacho: "Vistos etc,... Diante da tentativa infrutífera de se proceder a 

citação pessoal do réu (fls. 171 e 177), considerando ainda a inexistência 

de outros endereços, cite-se o mesmo por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425307 Nr: 429-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RODRIGUES BATISTA, ILIARA 

ISABELLY DOS SANTOS SILVA, SIDINEY MARQUES DA SILVA, ADRIANO 

JESUS DE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO JESUS DE AMARAL, Rg: 

1817990-8, Filiação: Laura de Jesus e Claricio do Amaral, data de 

nascimento: 08/05/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. 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: Crime ocorrido no dia 09/11/2015, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, do CP.

Despacho: "Vistos etc,... (...). Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal do denunciado Adriano Jesus de Amaral, 

considerando ainda o teor das certidões de fls. 123, 132 e a inexistência 

de outros endereços, cite-se o acusado por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 321302 Nr: 324-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEDRO MAPELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO PEDRO MAPELLI, Rg: 

11144823, Filiação: Oamir Jose Mapeli e Edna Pedro Mapeli, data de 

nascimento: 02/08/1979, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, 

casado(a), Telefone 36660960. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado para MANIFESTAR 

INTERESSE na restituição dos valores depositados nos autos à título de 

fiança.

Despacho/Decisão: "Vistos etc,... Considerando o teor da certidão de fl. 

96, intime-se por edital a pessoa de Ricardo Pedro Mapelli para restituição 

do valor apreendido nos autos, à titulo de fiança. Após a intimação e, 

certificado o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

determino que permaneça o valor vinculado a conta única.Cumpram-se as 

demais determinações constantes nos autos, arquivando-se com as 

baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de maio de 2018

Suzana Guimarães Ribeiro JuizaTitular

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 340610 Nr: 306-06.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENON DA SILVA COSTA, REGERIO 

GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 INTIMAR O DR JOEL FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6833 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 330930 Nr: 11235-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZÉBIO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 INTIMAR O DR LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB/MT 13382, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 317345 Nr: 16602-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN LOPES TRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D'AMICO MADI - 

OAB:14.322/MT

 INTIMAR O DR FERNANDO D'AMICO MADI OAB/MT 14.322 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 

15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba
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 Cod. Proc.: 365552 Nr: 5404-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÉSAR FADUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR DR. JOÃO CÉSAR FADUL OAB/MT 4541-B DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 441777 Nr: 18403-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 05 a 10, dos autos, e absolvo o acusado 

Heliton Santos de Oliveira, devidamente qualificado, do crime de lesão 

corporal leve, insculpido no art. 129, caput do Código Penal, nos moldes do 

art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ter restado provado 

não ser ele o autor do crime perpetrado em desfavor da vítima Elvis Willy 

Ramos Basílio e condeno o Acusado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso 

II, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 

(...)Em razão do reconhecimento da ocorrência de concurso material entre 

os crimes praticados pelo denunciado, nos moldes do art. 69 do Código 

Penal, realizo a soma das penas acima estabelecidas, tornando-a 

definitiva em SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 

VINTE E TRÊS DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

“b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 433883 Nr: 9930-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Almeida Correa - 

OAB:15802, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/11, dos autos para condenar o réu 

Victor Hugo da Silva Magalhães, já qualificado no processo, nas penas 

art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 65, incisos III, alínea “d”, ambos do 

Código Penal. (...)Assim, diante das causas especiais de aumento de pena 

previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, 

acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para 

CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos. Inaplicável o disposto no artigo 44 do 

Código Penal, tendo em vista a grave ameaça e a pena privativa de 

liberdade ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra 

“b” Código Penal determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 519793 Nr: 11905-63.2018.811.0042

 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): BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT.

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511264 Nr: 3957-70.2018.811.0042

 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): ADRIANO DE JESUS AMARAL, FABIO 

AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, WELITON MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional as prisões cautelares até então prevalente aos 

réus ADRIANO DE JESUS AMARAL, FÁBIO AUGUSTO DA SILVA 

FIGUEIREDO e WELITON MARTINS DE ALMEIDA, razão porque REVOGO o 

decreto de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória aos 

mesmos, submetendo-os às seguintes condições:I - Não se ausentarem 

da Comarca onde residem por período superior a oito (08) dias sem 

autorização deste Juízo;II - Não se embriagarem ou se apresentarem 

embriagados publicamente;III - Não portarem armas;IV - Não frequentarem 

bares, casas de jogos, boates e congêneres;V - Comunicarem a este 

Juízo qualquer mudança de endereço, devendo trazerem comprovante de 

endereço atualizado;VI - Comparecerem mensalmente em Juízo para 

informarem suas atividades e manterem atualizados seus endereços 

residenciais, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a expedição de mandado de prisão contra os mesmos.Expeçam-se 

ALVARÁS DE SOLTURA para que os réus sejam colocados em liberdade, 

salvo se por outro motivo não se encontrarem presos.Cumpra-se a parte 

final da decisão de fls. 251/252.Por fim, intime-se o advogado constituído 

dos réus, via DJE, para apresentar os memoriais finais em favor dos seus 

assistidos.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 324331 Nr: 3714-39.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BARBOSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT, 

VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20937/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3714-39.2012.811.0042

 ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEONEL BARBOSA NUNES

INTIMANDO: Réu(s): Leonel Barbosa Nunes, Cpf: 83145168134, Rg: 

3588526 SSP GO Filiação: José Bezerra Nunes e Astrogecilia Barbosa 

Henrique, data de nascimento: 03/02/1977, brasileiro(a), natural de 

Cavalcante-GO, convivente, pintor, Endereço: Rua Carlos Chagas, Kitnet 

3, N° 31, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) para manifestar se tem interesse 

na restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos 

quando de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá - MT, 21 de maio de 2018.

Franck Robson de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511264 Nr: 3957-70.2018.811.0042

 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): ADRIANO DE JESUS AMARAL, FABIO 

AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, WELITON MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 380498 Nr: 22247-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROGERIO MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) acusado(s), razão 

pela qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 19/06/2018 às 

15hs30min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 385502 Nr: 27566-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BORGES GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 Autos n. 27566-24.2014.811.0042.

I. Intime o advogado de fl.62 para apresentar resposta à acusação.

II. Decorrido o prazo sem manifestação cumpra a decisão de fl.69.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403543 Nr: 7951-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERNANDES DE 

NORONHA ALEIXO - OAB:13766/O

 Autos n. 7951-14.2015.811.0042.

I. Intimar o advogado Dr. Bruno (fl.63) para apresentar resposta à 

acusação.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 324554 Nr: 3947-36.2012.811.0042

 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): ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerida na figura de seu Advogado 

para apresentar no prazo legal as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156927 Nr: 4275-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 28.06.2018 às 15h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de 

acusação.

 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.: 332435 Nr: 12951-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RODRIGUES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 85830 Nr: 6503-21.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, EMILIO 

CRISTIAN DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Nelson Russi Filho - OAB:OAB/GO 18.490

 Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 302, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do 
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CPP, para o dia 09 de outubro de 2018, às 16 horas.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 30147 Nr: 367-18.2000.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVARENGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 Código: 30147

Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, acolho o pedido de fl. 212, razão pela qual 

designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do 

CPP, para o dia 13 de junho de 2018, às 16 horas.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril 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.: 491523 Nr: 30953-42.2017.811.0042

 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): FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 

GRANJA, TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO, CARLOS ANDRE DA 

SILVA RODRIGUES, RONALDO ROSARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RODRIGUES DA 

SILVA VIEIRA - OAB:21038, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20883/MT

 Em vista disso e em harmonia com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de ampliação das hipóteses de saída da prisão domiciliar, 

formulado em favor ré TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO às fls. 

213/217.Ficam mantidas as demais autorizações da r. decisão de fls. 

195/198.No mais, cumpra-se a parte final do item “a” da referida decisão 

(expedição do mandado de notificação do réu Carlos Andre).Intime-se e 

cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 332057 Nr: 12531-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento 53/2007, impulsiono este 

feito com a finalidade de intimar os advogados de defesa, Ludovico 

Antonio Merighi OAB/MT 905-A, Gian Carlo Leão Preza OAB/MT 8431 e 

Fabiana Hernandes Merighi Preza OAB/MT 9139, para que manifestem 

sobre o endereço das testemunhas que, conforme certidão de fl. 268, não 

foram localizadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 416158 Nr: 21256-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 INTIMAR O ADVOGADO JAIME ULISSES PETERLINI OAB/MT 10.600 DA 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2018 ÀS 

14H30MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304401 Nr: 2146-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156/MT

 INTIMAR O ADVOGADO ANDERSON ROSA FERREIRA ZELASKI OAB/MT 

14156, DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 

ÀS 15H00MIN

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 521859 Nr: 13865-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES 

GRANDES LAGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Soncini da Costa 

- OAB:106326/SP

 AUTOS N°. 10886-22.2018.811.0042

ID. 521859

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 15:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 519543 Nr: 11691-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO COSTA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341

 AUTOS N°. 11691-72.2018.811.0042

ID. 519543

VISTOS ETC.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 13/06/2018, às 16:00 horas, para realização de audiência 

para interrogatório do réu indicado na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, o réu para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 523159 Nr: 15189-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 AUTOS N°. 15189-79.2018.811.0042

ID. 523159

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 12/06/2018, às 17:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 516999 Nr: 9343-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726

 AUTOS N°. 9343-81.2018.811.0042

ID. 516999

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 16:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 520785 Nr: 12849-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SKAU KEMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OMAR JOSE BADDAUY - 

OAB:3.748 PR

 AUTOS N°. 12849-65.2018.811.0042

ID. 520785

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 15:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 518587 Nr: 10823-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE ANGELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 AUTOS N°. 10823-94.2018.811.0042

ID. 518587

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 12/06/2018, às 16:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
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 Cod. Proc.: 520808 Nr: 12871-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Smerson Flávio de Andrade 

- OAB:

 AUTOS N°. 12871-26.2018.811.0042

ID. 520808

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 16:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se os réus possuem advogados constituídos, caso positivo 

intime-os, a fim de comparecerem à audiência ora designada, sob pena de 

devolução da presente missiva sem o devido cumprimento, bem como, 

informe-o da distribuição da presente deprecada e seus respectivos 

dados.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 516594 Nr: 8957-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:MT/11.883-B

 AUTOS N°. 8957-51.2018.811.0042

ID. 516594

VISTOS ETC.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 17:00 horas, para realização de audiência 

para interrogatório do réu indicado na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, o réu para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 518652 Nr: 10886-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Yamamoto Paulo - 

OAB:OAB/DF 38007, Pedro Inácio Moraes de Oliveira - OAB:OAB/DF 

34538

 AUTOS N°. 10886-22.2018.811.0042

ID. 518652

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 14:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 517256 Nr: 9549-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Gomes Neves - 

OAB:OBA/PR 4853

 AUTOS N°. 9549-95.2018.811.0042

ID. 517256

VISTOS ETC.

 Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 15/06/2018, às 14:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 10 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.: 483051 Nr: 22830-55.2017.811.0042

 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: LHD, MAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996/O, MICHELLE 

CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 “VISTOS. Considerando que o requerido/requerente não foi devidamente 

intimado, declaro PREJUDICADA a presente audiência. REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/05/2018 às 13h00min. Saem os 

presentes intimados. INTIME-SE o requerido/requerente, através de seu 

advogado – via DJE, para que compareça ao ato, nos moldes e sob as 

penalidades previstas no §8º do art. 334 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 502991 Nr: 42006-20.2017.811.0042
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON MIRANDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o indiciado EMILSON MIRANDA 

JUNIOR foi colocado em liberdade por força do Alvará de Soltura nº 

59/2017, em 22/11/2017, devidamente cumprido nestes autos (fls. 

114/115), ocasião em que foram deferidas medidas cautelares diversas 

da prisão.

Com efeito, considerando a existência de autos apartados em que houve o 

expresso deferimento de medidas protetivas em favor da vítima (id. 

502784), bem como o comprovado acompanhamento médico realizado 

com o requerido naqueles autos (id. 502784), REVOGO as medidas 

cautelares diversas da prisão deferidas nestes autos, já que de todo 

modo a vítima se encontra resguardada no feito em apenso (id. 502784).

Desta forma, entendo que resta entregue a prestação jurisdicional no 

presente feito.

Após a ciência do Ministério Público e a intimação da Defesa – via DJE, 

com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com adoção das 

formalidades de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 504479 Nr: 43503-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON MIRANDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, RAPHAEL 

DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado constituiu patronos para 

sua Defesa nestes autos, consoante procuração de fl. 76, de modo que, 

entendo suprida, pois, a formalidade da sua citação pessoal.

Desta forma, INTIME-SE a Defesa - via DJE, para apresentação da 

Resposta à Acusação do réu, no prazo legal.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 471524 Nr: 11425-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS JOSE AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima que não foi intimada, tendo 

em vista o não cumprimento pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de 

fl. 69, declaro PREJUDICADA a presente audiência. Desde já, REDESIGNO 

o ato para o dia 10/07/2018 às 14h30min. INTIME-SE a Defesa - via DJE, 

inclusive para que informe se continua patrocinando o acusado nestes 

autos, tendo em vista a sua ausência injustificada, devendo apresentar o 

termo de renúncia, se for o caso. INTIME-SE a vítima. REQUISITEM-SE as 

testemunhas arroladas – Policiais Militares. EXPEÇA-SE nova carta 

precatória, para ciência do acusado acerca da solenidade redesignada 

nesta oportunidade. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 317956 Nr: 17226-26.2011.811.0042

 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: CANDOC, FMNCDC, NNNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4531

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de fl. 868, e para tanto, DETERMINO a avaliação do 

imóvel localizado à Avenida Jurumirim, quadra 01, casa 10, Bairro Bela 

Vista, Loteamento Mirante de Cuiabá, a ser realizado através de Avaliador 

Judicial.

Ainda, OFICIE-SE à Caixa Ecônomica Federal para que encaminhe a esse 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato com o saldo devedor de 

parcelas referente ao imóvel em questão, constando inclusive histórico de 

pagamento de parcelas.

No mais, INTIME-SE o requerido, através de seu advogado - via DJE, para 

manifestação acerca da petição e documentos juntados às fls. 934/934 

pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a avaliação do referido imóvel e a resposta da CEF, dê-se vista à 

Defensoria Pública Cível para manifestação e intime-se a parte contrária, 

através de seu advogado - via DJE, para manifestação.

Na sequência, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524393 Nr: 16381-47.2018.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDSC, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MOLDES DO ART. 523 DO 

CPC, ajuizada por T.G. da S. C, representado por sua genitora ADRIELE 

DA SILVA AMORIM em desfavor de EDIVALDO DA SILVA CAMPOS, 

pretendendo o recebimento das prestações alimentícias, em atraso, 

referentes aos meses de março a setembro de 2016, inicialmente proposta 

perante a 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital e redistribuída a este Juízo em razão da declaração de 

incompetência.

 Compulsando o feito, verifico que a parte exequente não instruiu 

corretamente a inicial, pois apesar de ter trazido o acordo realizado em 

relação aos alimentos, deixou de colacionar aos autos, a sentença 

homologatória do referido acordo, documento este indispensável à 

propositura da ação, em desalinho com o que determina o art. 320, do 

Código de Processo Civil.

Sendo assim, INTIME-SE a exequente, por meio de seu patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da inicial, trazendo a cópia 

do título executivo (sentença) , sob pena de indeferimento da petição 

inicial, conforme inteligência do art. 320 c/c art. 321, § único, ambos do 

CPC.

Findo o prazo acima deferido e não efetuada a emenda, certifique-se e 

renove-me à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 21 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.: 458188 Nr: 35548-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, parcialmente, por sentença, o acordo 

entabulado entre as partes (fls. 27/28) para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, ficando excluída da presente homologação a cláusula do 

acordo relativa a partilha de bens.X.Revogo as medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima.XI.Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.XII.Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter se mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XIII.Após, 

transitado em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os presentes autos.XIV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444368 Nr: 21162-83.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos:?Indefiro os pedidos 

liminares de modificação de guarda e fixação de alimentos formulados pelo 

autor em sua exordial e;?Indefiro o pedido de suspensão de visitação 

paterna, formulado pela requerida em sua contestação/reconvenção de 

fls. 52/57;VII.Intime-se o autor para que apresente contestação à 

reconvenção apresentada pela requerida às fls. 52/57, no prazo de 15 

dias . Após, intime-se a ré reconvinte para apresentar impugnação.VIII.No 

seguimento, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificadamente, no prazo de 10 dias.IX.Em seguida, 

conclusos para despacho saneador (CPC, art. 357).X.Expeça-se o 

necessário.XI.Intimem-se.XII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495638 Nr: 34881-98.2017.811.0042

 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: ILFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:OAB/MT 22919, JEAN CARLO STAVARENGO - OAB:21.713, JEAN 

CARLOS STAVARENGO - OAB:21.713

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

ARRUDA - OAB:19588/O

 Autos n. 34881-98.2017.811.0042.

I. Retifico a data da audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.9.2018, às 14 horas.

II. Cumpra a decisão de fl. 210.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378491 Nr: 20058-27.2014.811.0042

 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: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA AFFI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Molina Parada 

Pedrosa - OAB:12.593/MT, ANA LÚCIA RICARTE - OAB:4411/MT, Dr.ª 

Heloísa Ferreira Miccoli - OAB/MT 18366 - OAB:, FELIPE DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11700/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÁSSIO VINÍCIUS G 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 20058-27.2014.811.0042, 

Protocolo 378491, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107661 Nr: 4452-85.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEBSM, ALSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabel Cristina Guarim da Silva 

Arruda - OAB:6347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 107661-Marcio Henrique 

Pereira Cardoso - OAB:7659/O, Isabel Cristina Guarim da Silva 

Arruda - OAB:6347/MT

 Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 42, e designo audiência 

justificação para o dia 14/06/2018 as 17h30.

II – Publique-se para ciência da advogada Isabel Cristina Guarim da Silva 

Arruda OAB/MT 6.347 (patrona do requerente) e Márcio Henrique Pereira 

Cardoso OAB/MT 7.659 (patrono da requerida) para que estes na data 

supra designada estejam acompanhados de seus respectivos clientes, 

bem como deverá a criança se fazer presente para ser ouvida.

III - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104357 Nr: 1700-43.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STQC, RQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Edison Bombazaro 

Junior - OAB:10167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Designo Audiência de Justificação para o dia 14/06/2018 às 

17h15horas;

II - Intime-se a genitora para que compareça na data acima designada para 

ser ouvida por este Juízo, devendo estar acompanhada do filho Raphael 

Quinteiro Cattin, bem como informe as testemunhas que serão ouvidas em 

audiência, para que sejam intimadas a tempo, ou informe se estas 

comparecerão independente de mandato;

III - Expeça-se o necessário.

IV – Publique-se para ciência do advogado Claudio Edison Bombazaro 

Júnior OAB/MT 10.167.

V – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 399-27.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFM, CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Autorização Judicial de Viagem ao Exterior c/c 

Confecção de Passaporte, com suprimento do consentimento paterno, 

proposta por Giovanna Ferro Malara, representada por sua genitora 

Claudia Cristina Ferro, em desfavor do genitor, Fabio Rogerio Malara.

Em petição às folhas 36/37, a Requerente pugnou pela análise do pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 223 de 414



de Autorização Judicial para a confecção de passaporte com o 

suprimento do consentimento paterno.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 40, favorável à concessão da 

Autorização Judicial para emissão de passaporte em favor da Requerente.

Decido.

No presente caso, não há indícios de impedimento para o pleito aduzido 

pela Requerente para a emissão do passaporte, que por si só, não permite 

a realização de viagem ao exterior.

Pelos motivos acima expostos, Autorizo tão somente, por ora, a emissão 

do Passaporte, em nome da Requerente Giovanna Ferro Malara, nascida 

em 25/02/2003, expeça-se Alvará, para que a Polícia Federal emita o 

Passaporte em favor da criança com suprimento do consentimento 

paterno;

Quanto ao pedido de Autorização de Viagem ao Exterior, designo 

audiência de justificação para 13/06/2018 às17h15h, para oitiva da 

criança e sua guardiã;

 Publique-se a presente decisão e Notifique-se o Ministério Público, para 

ciência da audiência acima designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99872 Nr: 3549-84.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WNKGC, MKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/0

 Vistos etc...,

 I - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 31/07/2018 às 15h30.

 II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

 III - Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá 

estar acompanhada da criança para ser também ouvida.

IV - Intime-se a advogada constituída para que traga suas testemunhas na 

data designada, posto que conforme informado às fls. 82/82v, as 

testemunhas comparecerão independente de intimação.

V – Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Jessika 

Naiara Vaz da Silva OAB/MT 21354/0.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109073 Nr: 1229-90.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADMR, JADMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos, etc.

 Trata-se de processo sentenciado às folhas 575/579.

O art. 198, inciso VII, do ECA, possibilita ao Magistrado exercer Juízo de 

Retratação, antes de determinar a remessa dos autos à Instância 

Superior, devendo, em qualquer caso, proferir despacho fundamentado 

mantendo ou reformando a sentença vergastada.

Pelo exposto, passo a análise das razões do Recurso de Apelação de 

folhas 583/593, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No presente caso, verifica-se que o recorrente pretende a reforma da 

sentença, alegando em síntese: a) redução dos honorários, despesas e 

emolumentos e custas, isenção por força da Lei Estadual nº. 7.603/01..

Analisando os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso, 

entendo que o caso não demanda retratação deste Juízo.

a) Redução dos Honorários.

Conforme se verifica pela petição de fls. 595/596, houve renúncia 

expressa com relação ao recebimento dos honorários advocatícios, 

portanto o Recurso resta prejudicado já que o advogado renunciou ao 

direito de receber os honorários que lhe foi fixado na sentença.

Pelos motivos acima declinados, mantenho a sentença incólume, e, 

determino:

a) Dê-se vistas ao Requerido com o envio dos autos em carga para que 

tenha ciência desta decisão, bem como para que cumpra a obrigação 

determinar na liminar confirmada na sentença no prazo de 5(cinco) dias, e 

disponibilize a adolescente Emanuelle os insumos descritos às fls. 597, 

sob pena de realização de bloqueio judicial.

b) Em seguida, intime-se o advogado constituído para que informe se o 

requerido disponibilizou os insumos, bem como impulsione o processo 

requerendo o que entender devido, devendo ainda cumprir a 

recomendação contida no RECURSO ESPECIAL nº. 1.657.156 – RJ 

(2017/0025629-7), que dispõe que:

“(...) a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS exigirá, doravante, a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos:

 comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste a paciente da imprescindibilidade ou 

necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

 incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento 

prescritos, e, existência de registro na Anvisa do medicamento.”

c) Após, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o 

Ministério Público requerendo o que entender devido.

d) Publique-se para ciência do advogado Anderson Nunes de Figueiredo 

OAB/MT 5.324.

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 101344 Nr: 4829-90.2016.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSMdA, JCMP, EAdSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Oliveira - 

OAB:21520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,...

I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV - Publique-se o presente despacho para ciência da advogada 

constituída Cleuza Alves de Oliveira OAB/MT 21.520.

V - Voltem-me conclusos.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107464 Nr: 4299-52.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE 

VONTADE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: T. M. J. e J. M. da S.

CITANDO(A): JUSSANEA MARQUES DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: H. M., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE VONTADE, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante L. H. H. M. M., e em desfavor da genitora Sra Jussanea 
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Marques da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da Requerida 

Jussanea Marques da Silva, sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, 

para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

II - Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor 

dativo, nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues 

da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109470 Nr: 1551-13.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA C/C PEDIDO 

FINAL DE ADOÇÃO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: F. de S.

CITANDO(A): FABRICIA DE SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. L. de S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA C/C PEDIDO 

FINAL DE ADOÇÃO, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da infante M. L. de S, e em desfavor da genitora 

Sra Fabricia de Souza. DESPACHO: "... o, em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida, sendo adequada a citação por edital, conforme determina o 

artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo 

de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109470 Nr: 1551-13.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA C/C PEDIDO 

FINAL DE ADOÇÃO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: F. de S.

CITANDO(A): FABRICIA DE SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. L. de S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA C/C PEDIDO 

FINAL DE ADOÇÃO, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da infante M. L. de S, e em desfavor da genitora 

Sra Fabricia de Souza. DESPACHO: "... o, em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida, sendo adequada a citação por edital, conforme determina o 

artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo 

de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 105239 Nr: 2412-33.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR C/CPEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. A. G. do C.

CITANDO(A): LAUDENIR ALVES GOES DO CARMO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/072017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: E. E. A. G., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR C/CPEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes E. E. A. G., e em 

desfavor do Sr. Laudenir Alves Goes do Carmo. DESPACHO: "... Em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerido Laudemar Alves Goes do Carmo, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. b) Deverá consta no edital 

a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109720 Nr: 1770-26.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA C/C 

DIREITO DE VISITAS C/C FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PEDIDOS 

LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. A. de M.

CITANDO(A): MARIONEI ALVES DE MORAIS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: V. A. L.., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA C/C DIREITO 

DE VISITAS C/C FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PEDIDOS 

LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante R. N. C. de M.., e em desfavor do genitor 

Marionei Alves de Morais. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC , determino a citação do Requerido por edital com prazo de 20 

(vinte) dias (artigo 257, III do NCPC), para que no prazo de 10 (dez) dias 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106032 Nr: 3046-29.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: V. A. A. L. L.

CITANDO(A): LICEVALDO LARA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: V. A. L.., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE LIMINAR DE 

SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante V. A. L., e em desfavor 

do genitor Licevaldo Lara. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, 

§ 3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

Requerido Licevaldo Lara, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do EC;.". Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 102587 Nr: 256-72.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO C/C PEDIDO 

LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. R. de S.

 CITANDO(A): MAURICIO REZENDE DE SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: F. R. R. A. e M. S. R., vem a presença de Vossa Excelência 

propor a presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO C/C 

PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor dos infantes F. R. R. A. e M. S. R, e em desfavor do 

adolescente Mauricio Rezende de Souza. DESPACHO: "... em cumprimento 

ao artigo 256, I e § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios para citação 

pessoal do adolescente Maurício Rezende de Souza, na pessoa de seu 

genitor Adão Francisco de Souza, sendo adequada a citação por edital 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC. II - Cite-se o adolescente 

Maurício Rezende de Souza, na pessoa de seu genitor Adão Francisco de 

Souza, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereçam 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106827 Nr: 3752-12.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P. F. B. R.

 CITANDO(A): PAULA FERNANDA BARROS RIBEIRO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: R. V. M. de S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante P. H. L. B. R., e em desfavor da genitora Paula Fernanda Barros 

Ribeiro. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , 

entendo esgotados os meios para citação pessoal da Requerida Paula, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo de 10(dez) dias 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA;.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107618 Nr: 4416-43.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: C. M. L.

 CITANDO(A): CAMILA MIRANDA LEITE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: R. V. M. de S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA COMPARTILHADA 

C/C REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS E PEDIDOS LIMINARES, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante R. V. M de S. e em desfavor da genitora Camila Miranda Leite. 

DESPACHO: "... E, em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal da Requerida Camila Miranda 

Leite, sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 

257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. II - Deverá consta no 

edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do 

artigo 159 do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico 

Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 22 de maio de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20300 Nr: 151-48.2011.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA 8 SNOOKER BAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro - 

OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Maria de Lourdes Ribeiro, OAB 11.646, para que 

proceda a retirada da certidão de crédito judicial para protesto para fim de 

inscrição no serviço de proteção ao crédito SPC e SERASA, conforme 

requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30794 Nr: 2255-37.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovermad Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda - EPP, Rafael Raimundo Barroco, Agroflorestal Vale do Guaporé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Antonio Dávila Panduro 

- OAB:5828/RO, Kleber Wagner Barros de Oliveira - OAB:6127/RO, 

Paulo Aparecido da Silva - OAB:8202/RO

 Vistos.
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Verifica-se que o fato criminoso ocorreu na Comarca de Alta Floresta 

D’Oeste - RO, conforme destacado pelo Ministério Público à fl. 109-v.

 O artigo 70, do Código de Processo Penal disciplina que “A competência 

será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, 

no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 

execução”.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 

03/2016/TP, definiu a competência para processar e jugar as ações de 

natureza civil e penal pertinentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante 

Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas 

de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e 

julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, 

natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais 

advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de 

Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações 

penais que tratem de delitos ambientais”.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 70 do CPP c/c o artigo 1º, da 

Resolução n. 03/2016/TP, determino a remessa de cópia do Termo 

Circunstanciado à Comarca de Alta Floresta D’Oeste - RO.

Promovam-se as baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35479 Nr: 2342-56.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & VASELI LTDA, PALMEIRAS GAS E 

BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liberação dos bens apreendidos 

(botijões de gás), desonerando JOSUÉ MARCOS DA SILVA COSTA da 

condição de fiel depositário dos produtos relacionados à fl. 23. 

(...).Visando dar prosseguimento ao feito, designo audiência preliminar 

para o dia 19 de julho de 2018, às 16h30.Atento aos princípios instituídos 

em sede de Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, 

simplicidade e de economia processual, intimem-se os autores do fato, 

preferencialmente, por intermédio de seus números de telefone e, 

alternativamente, por meio de oficial de Justiça, em seus endereços 

constantes nos autos.Intime-se, ainda, o d. defensor constituído às fls. 

58/59. Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011901-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE EUGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-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: 

1011901-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE EUGENIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Para a apreciação 

do pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a comprovação pela 

parte autora da regulação para o procedimento pleiteado, conforme 

recomendação do Enunciado 03 da I Jornada de Direito da Saúde[1], 

inclusive para fins de avaliação da mora por parte do requerido. Desse 

modo, intime-se a requerente para que junte aos autos a comprovação da 

solicitação administrativa junto ao SISREG, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] “Recomenda-se 

ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária”.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003232-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT0009080A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505529-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALICE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505529-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALICE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001244-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

M. F. D. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO (...) Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a causa e determina-se a remessa dos autos, COM 
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URGÊNCIA, ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, 

com a baixa devida. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007375-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência 

deste JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a 

presente ação e SUSCITA-SE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em 

face do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na 

forma do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo 

Civil/2015. Determina-se a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias 

à instrução do Conflito de Competência. Considerando que há pedido de 

liminar pendente de apreciação, mantenha o Senhor Gestor o processo em 

Secretaria enquanto não designado pelo i. Presidente/Relator (a) do CC o 

juízo que irá responder pelas medidas urgentes. Tão logo comunicada a 

decisão do(a) Relator(a) proceda-se imediata conclusão/remessa ao juízo 

designado para a análise do requerimento de tutela de urgência. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500005-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500304-68.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BENEDITO SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504337-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504917-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500871-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARANHOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504226-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FERREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000178-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA BENEDITA BRITO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502141-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON JESUS DA SILVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(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: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501416-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT17302/B-B 

(ADVOGADO)

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(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: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501353-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA NUNES RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roberta Rodrigues Seneda Vilella OAB - MT12455/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OACILVES SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA OAB - RJ190220 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: (...) Ressalva-se que, embora conste pedido de tutela de 

urgência, não se vislumbra risco que autorize apreciação imediata haja 

vista que a repercussão é tão somente econômica, portanto, passível de 

resolução após a revogação do sobrestamento determinado pelo STJ. 

Cumpra-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502154-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR NUNES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501552-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BALBINA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503813-07.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 
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transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002447-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504633-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FIGUEIREDO DA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (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: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000983-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501867-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501173-31.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501403-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEI SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501401-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505581-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ALMEIDA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS BATISTA FILHO OAB - RJ175574 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(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: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 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.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001249-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001249-56.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço e apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001245-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução por quantia certa oposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução 

nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 910, caput, do CPC/2015. Opostos os embargos e 

certificada sua tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501067-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET ANDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO)

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: 

0501067-35.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARGARET ANDERSON DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de recurso inominado opostos contra despacho. O recurso 

apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível 

recurso inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, 

como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da 

sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, 

caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, 

não há que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO 

SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID. 11589532. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009210-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT0014517A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009210-59.2017.8.11.0041. AUTOR: IZAURA GONCALVES DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO 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: 1001792-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BERTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001792-93.2017.8.11.0001. REQUERENTE: DAIANE BERTANI 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO BERTANI OAB - RS25822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 31/07/2018, Hora: 11:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua 
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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 a 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500310-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (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: 

0500310-41.2015.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANA ARAUJO SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado opostos contra despacho. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11215906. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504342-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANCIO MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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 Número do Processo: 

0504342-26.2014.8.11.0001 REQUERENTE: AMANCIO MORAES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de recurso inominado opostos contra despacho. O recurso apresentado 

não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11215904. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501216-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE CATARINA MATOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 Número do Processo: 

0501216-65.2014.8.11.0001 REQUERENTE: DILCE CATARINA MATOS 

MEDEIROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de recurso inominado opostos contra despacho. O recurso apresentado 

não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11215900. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502362-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (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: 

0502362-44.2014.8.11.0001 REQUERENTE: NAIR SOARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado opostos contra despacho. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11215899. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014220-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARQUES CAMARA DE SOUZA (REQUERENTE)

RUTE GRELA OROSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (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: 

1014220-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VANDERLEIA MARQUES 

CAMARA DE SOUZA, RUTE GRELA OROSCO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA COUTO LORENZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002182-63.2017.8.11.0001. REQUERENTE: TERESINHA COUTO 

LORENZATTO 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504312-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA BORGES SIQUEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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: 

0504312-88.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ALVINA BORGES SIQUEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de recurso inominado opostos contra despacho. O recurso 

apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível 

recurso inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, 

como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da 

sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, 

caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, 

não há que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO 

SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID. 9055481. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003223-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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: 31/07/2018, Hora: 11:50, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TONINHO FERREIRA DA SILVA (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 DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 31/07/2018, 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 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada - BIM; bem como para 

ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança. 

Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de documento, em face 

do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, 

com as advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE LOURDES GUIMARAES (REQUERIDO)

ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES (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: 

1001238-27.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA SELMA DE OLIVEIRA 

BORGES REQUERIDO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, PAULA 

DE LOURDES GUIMARAES Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDÊNCIA/ URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS CUMULADA C/ 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

DEMARCATÓRIA DE ÁREA URBANA PARA DIRIMIR LIMITE DE 

PROPRIEDADE que a parte autora MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES 

promove em desfavor de RÔMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES E 

PAULA DE LURDES GUIMARÃES. 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, as pessoas 

físicas RÔMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES E PAULA DE LURDES 

GUIMARÃES não enquadram-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: 1007729-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEE MILANNE APARECIDA BORGES SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1007729-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EIDEE MILANNE APARECIDA 

BORGES SILVA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 

27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Cuida-se de Ação 

Anulatória de Débitos Fiscais proposta por EIDEE MILANNE APARECIDA 

BORGES SILVA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

vindicando a procedência dos pedidos para que seja anulado os débitos 

fiscais de n°s 9990384555758 e 9990820982433, inscrito aos 30/06/2011 

e 25/02/2016 respectivamente. Em breve síntese, a parte autora sustenta 

ser empresa de individual atuante no ramo de atividades gráficas 

confeccionando panfletos, cartões de visitas e outros para obtenção de 

seus fins sociais, e está sofrendo com a cobrança de ICMS pela aquisição 

de ativo imobilizado (maquinas gráficas usadas) de sua empresa, sobre 

os quais não deveria ocorrer a incidência do ICMS. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Para o adequado 

deslinde da lide, impende ressaltar que a controvérsia a ser analisada se 

limita a apurar se assiste à parte requerente o direito de afastar a 

cobrança da diferença de alíquota de ICMS, sob o argumento de que, em 

se tratando de aquisição de insumos e bens para compor o ativo fixo da 

empresa autora de bens usados, não haveria a incidência da diferença de 

alíquota do ICMS. No anexo V do Regulamento do ICMS/2014, em seu 

artigo 54, dispõe que: Art. 54 A base de cálculo do ICMS na saída de 

vestuários, móveis, motores, máquinas, aparelhos e veículos usados 

corresponderá aos seguintes percentuais do valor da operação: (cf. 

Convênio ICM 15/81 e alterações c/c o Convênio ICMS 33/93 e com o art. 

2° da Lei n° 7.925/2003) I – veículos não enquadrados nas hipóteses do 

inciso III do caput deste artigo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 5° 

deste preceito: 5% (cinco por cento); II – vestuário, móveis, motores, 

máquinas e aparelhos: 20% (vinte por cento); III – veículo automotor 

pesado, utilizado no transporte de pessoas ou cargas, que esteja indicado 

no artigo 22 deste anexo: 0% (zero por cento); IV – máquinas e 

implementos agrícolas: 0% (zero por cento). § 1° O benefício fica 

condicionado a que: I – a entrada não tenha sido onerada pelo imposto; II – 

a entrada e a saída sejam comprovadas mediante emissão de documento 

fiscal próprio; III – as operações estejam regularmente escrituradas. § 2° 

Para efeito da redução prevista neste artigo, será considerada usada a 

mercadoria que já tiver sido objeto de saída com destino a usuário final. § 

3° O benefício fiscal será aplicado, igualmente, às saídas subsequentes 

de vestuário, móveis, motores, máquinas, aparelhos e veículos usados 

adquiridos ou recebidos com imposto recolhido sobre a base de cálculo 

reduzida. Embora a reclamante assevere que as anotações são oriundas 

de operações não habituais, qual seja, compra de maquinas gráficas 

usadas em outro Estado da Federação para compor seu ativo imobilizado, 

constata-se que a parte autora não juntou as notas fiscais ou qualquer 

outro documento capaz de solidificar a sua alegação, não bastando como 

prova idônea somente a juntada da decisão fiscal no processo 

630977/2011 (Ids. 4762975), sem a juntada do processo integral. Desse 

modo, não há como se aferir a irregularidade ou ilegalidade da cobrança 

pelo Fisco. Nesse enfoque, incumbia à parte autora o ônus de prova dos 

fatos constitutivos de seu direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do 

CPC, porém não o fez, não podendo a deficiência probatória ser suprida 

pelo julgador. 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 de 2015. 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 elaborada 

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, 21 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: 1001254-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 Processo: 

1001254-78.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FRAGA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA que a parte autora CARLOS ALBERTO FRAGA 

promove em desfavor de BANCO PAN 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 BANCO PAN 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. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SALETE ANTONIETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 Processo: 

1001255-63.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JANE SALETE ANTONIETTI 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA que a parte autora JANE SALETE ANTONIETTI 

promove em desfavor de BANCO PAN 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 BANCO PAN 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 
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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: 1001256-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (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: 

1001256-48.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MAURICIO ANTONIO DA 

SILVA, DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA 

THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INTERCAMBIO LTDA. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA que a 

parte autora MAURICIO ANTONIO DA SILVA e DINAMAR PIRES DE 

MIRANDA SILVA promove em desfavor de GRUPO RIO QUENTE e RCI 

BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA 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, as pessoas 

jurídicas de direito privado GRUPO RIO QUENTE e RCI BRASIL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA não enquadram-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. 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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUELINA SIQUEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 Processo: 

1001253-93.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FRANQUELINA SIQUEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA que a parte autora FRANQUELINA SIQUEIRA 

RODRIGUES promove em desfavor de BANCO PAN S/A 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 

jurídica de direito privado BANCO PAN 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BIANCA DOS SANTOS BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

Ateliê Fantasiar (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: 

1000904-90.2018.8.11.0001. REQUERENTE: LORENA BIANCA DOS 

SANTOS BAPTISTA REQUERIDO: ATELIÊ FANTASIAR, ELO7 SERVICOS 

DE INFORMATICA S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que a parte autora LORENA BIANCA DOS SANTOS 

BAPTISTA promove em desfavor de ATELIÊ FANTASIAR e ELO7 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A 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, as pessoas jurídicas de direito privado 

ATELIÊ FANTASIAR e ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A não 

enquadram-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 
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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

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 175, DE 22 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

061-2018-Gab. datado de 18.05.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Alzimar Batista Rezende, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 844881 SSP- MT, cadastrada no CPF 

535.956.371-00, para exercer o cargo de Assessora Técnica Jurídica, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 174, DE 22 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Rosana Carvalho de Souza, matrícula nº 

8727, como Gestora Judiciário substituta, na 4ª Vara Criminal, nos dias 18, 

21 e 22 de maio de 2018, em razão do usufruto de folgas compensatórias 

da servidora Luciana Faria de Carvalho, matrícula nº 5706.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 176, DE 22 DE MAIO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

061-2018-Gab. datado de 21.05.2018 e decisão no Expediente 

0712342-83.2018.8.11.0000 , resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Katiucia Sousa Santana, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 12982539 SSP- MT, cadastrada no CPF 

948.742.041-04, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810672 Nr: 18120-80.2015.811.0003

 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: AQUILES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 INFORMO ao Cartório Distribuidor que efetuaram o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxas Judiciárias R$ 462,54 (Guia de Recolhimento 74874 em 

14/12/2017 * OBS. Lançou na guia somente como custas judiciais, sendo 

que o valor foi incluido também o da taxa judiciáis fls462) e do depósito 

bancário referente ao Cartório Distribuidor no valor de R$ 27,45, conforme 

comprovantes juntados às fls.148 e 153, para proceder as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449746 Nr: 4926-52.2011.811.0003

 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: MARCOS ANTÔNIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Certifico 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$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e 

noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, sendo que este valor, deverá 

ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 

do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga -CNPJ – 

01.974.435/0001-08 , após decorrido o prazo, será encaminhado ao 

Cartório do Distribuidor para a devida anotação de AVERBAÇÃO, às 

margens de sua Distribuição, conforme disposto no provimento 014/2017 

e, após arquivado, na forma determinada no provimento 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002273-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA COSTA BERTHOLAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002273-50.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Manoel José da 

Costa Bertholazzo. Ré: Ympactus Comercial Ltda. Vistos, etc... Analisando 

os termos do petitório formalizado pela parte autora no (id.12724269), 

verifica-se que assiste razão à parte, assim, determino nova remessa dos 

autos à Contadora Judicial, para confecção de demonstrativo de cálculo 

do débito atualizado, devendo incidir juros a partir de 29.07.2013 e 

correção monetária a contar da data de aquisição do kit (28.05.2013). 

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1a. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

J. P. P. D. A. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001784-13.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: João Pedro 

Pereira de Abreu. Ré: Tam Linhas Aéreas S.A. Vistos, etc... Cumpra-se os 

demais termos da decisão de (id.8801792), dando-se vista dos autos ao 

ilustre representante do Ministério Público, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003414-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVENIN SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (RÉU)

Fazenda Quatro Estrelas (RÉU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO)

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO)

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO)

ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA OAB - MS17283 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003414-07.2017 Ação: Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes Autora: Evenin Silva Gomes. Réus: Valdinei Eugênio dos 

Santos e Outras. Vistos, etc... Considerando os termos da denúncia à lide 

formalizada pelas requeridas no (id.10605828, pág. 1) e verificando a 

apólice acostada no (id.10605856, pág.1), hei por bem em determinar a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos a apólice de seguros vigente à época do acidente (06/12/2016), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DE CARGAS RODOVIARIA LOWE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000648-15/2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Banco 

Rodobens S/A. Executada: Transportadora de Cargas Rodoviárias Lowe 

Ltda ME. Vistos, etc. CONCLUSÃO INDEVIDA. Cumpram-se corretamente 

os termos do despacho de (fls.672/674 – correspondência ID 12458578). 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE OLIVEIRA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000443-49.2017 Ação: Reparação de Danos Morais e Materiais 

Autora/menor: J. G. F. Representante: Rosa de Oliveira Gama. Ré: 

Rodoplan Transportes. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão 

de (id.12548393), determino a intimação pessoal da autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003799-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS (AUTOR)

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH (AUTOR)

THALES CRISTIAN SCHUH (AUTOR)

TEYLOR CRISTIANO SCHUH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR OAB - MT0015614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI (RÉU)

Valdilene de tal (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003799-86.2016 Ação: Reintegração de Posse c/c Indenização Autores: 

Iria Traudi Herber Schuh e Outros. Réus: André Augusto Vaquero 

Cobianchi e Outra. Vistos, etc... CONCLUSÃO INDEVIDA. Ante o pedido de 

desistência da ação em relação à segunda requerida (id.12993684), 

manifeste-se o réu – André Augusto Vaquero Cobianchi, via seu bastante 

procurador, no prazo de (5) cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PERITO JUDICIAL REINALDO BALBINO FEGUEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000892-41/2016 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 
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Autora: Nilza da Silva Nunes. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. Considerando o petitório de (fl.191 – 

correspondência ID 12640686), intime-se pessoalmente o Senhor Perito, 

para, no prazo de (10) dez dias, manifestar-se. Ademais, cumpram-se 

integral e corretamente os demais termos da decisão de (fls.133/136 – 

correspondência ID 4152410). Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000783-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000783-27.2016 Ação: Revisional de Contrato Bancário Autor: Rossano 

Marcondes Barbosa. Ré: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.12388543), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se o 

necessário. Em caso de inércia, determino a intimação pessoal do autor, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

regularize sua representação processual, bem como, dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Uma vez negativa a diligência, desde já, 

determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). 

Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005691-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FAGUNDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005691-30.2016 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: João Paulo Fagundes da Silva. Ré: Companhia Excelsior de 

Seguros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.12668270), determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo 

de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, 

sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino 

a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do 

edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004907-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004907-19.2017 Ação: Execução Hipotecária Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: Osni Ferreira de 

Sousa e Nadir Geralda da Costa Sousa. Vistos, etc... Conclusão Indevida. 

Observa-se do petitório de (id.10774259), que mencionadas diligências 

cabem ao senhor Oficial de Justiça e independem de autorização judicial 

(art. 212, § 2º, do CPC e art. 252, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004148-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

SUZIMEIRE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

GILDEMAR LIRA NAZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004148-55.2017 Ação: Usucapião Autores: Ney Alves dos Santos e 

Suzimeire da Silva Gomes Rodrigues. Réus: Jupia de Oliveira Mestre e 

Outro. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.11618795), 

hei por bem em deferir os pedidos, expedindo-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005601-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINO GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR)

CARLOTA BRAGA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

JACQUELINE CECILIO DE OLIVEIRA OAB - SP344245 (ADVOGADO)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a audiência de 

instrução designada para o dia 5 de junho de 2018, às 16:30, na Segunda 

Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia - MT, conforme ofício de ID 

13335993.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731694 Nr: 12044-11.2013.811.0003

 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: CARLOS CLEISIMAR DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, JEFFERSON MASSAHARU ARAKI - OAB:33.824/PR

 Do advogado do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre os Embargos de Declaração de fls. 140/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823033 Nr: 4009-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON NUNES SILVA, GISELE MORAIS DA SILVA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA, MARIA 

APARECIDA BARBOSA, SEBASTIÃO MARINHO VASTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 89, bem como da 

certidão de fls. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773028 Nr: 3571-65.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775097 Nr: 4290-47.2015.811.0003

 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: JEFERSON LOPES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI WORLD WIDE - IGUI WORLD WIDE 

PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:OAB/RS 66.393, EDISON O S JUNIOR - OAB:18.255-B, MAX DELIS 

DE QUEIROZ - OAB:16802

 Intimar a parte requerente para querendo, manifestar-se no prazo de (5) 

cinco dias, dos Embargos de Declaração de fls. 17/173, nos termos do 

artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil e Do advogado da parte 

requerente no prazo de (15) quinze dias, contrarrazoar o recurso de 

apelação de fls. 174/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727531 Nr: 8402-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 109

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788730 Nr: 9701-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745204 Nr: 5090-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813082 Nr: 564-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE KELLI CORREA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RICARDO DE ASSUNÇÃO- RELOJARIA 

SEIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA 

SILVA - OAB:20752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805304 Nr: 16399-93.2015.811.0003

 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): EVANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706404 Nr: 1118-05.2012.811.0003

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790646 Nr: 10474-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717167 Nr: 12584-93.2012.811.0003

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NOEMIA 

IGNACIO CARNEIRO, LETICIA DE CASTRO MARQUES, NORIVAL IGNACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto as correspondências devolvidas de fls. 126/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727399 Nr: 8280-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, IONEIA 

ILDA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MENDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737402 Nr: 265-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE 

SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Do Advogado da parte exequente para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 143, no prazo de cinco dias, nos termos 

do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40504 Nr: 485-53.1996.811.0003

 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): AGROPECUARIA CAMBUI LTDA, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo legal manifestar-se nos 

autos quanto a devolução da Carta Precatória de fls. 240/300, requerendo 

o que de direito.

 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, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls.94/95, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729729 Nr: 10376-05.2013.811.0003

 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: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:OAB/SP239842, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 

OAB:248636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Do Advogado da parte requerente para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 274/276, no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716607 Nr: 12002-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE 

OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto as correspondências devolvidas de fls.138/141

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710205 Nr: 5159-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Do Advogado da parte requerida para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 383/384, no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742422 Nr: 3562-40.2014.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO MOURA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a correspondência devolvida às fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 712806 Nr: 7889-96.2012.811.0003

 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): ANDRE ROGERIO MELO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a devolução da Carta Precatória de fls. 102/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736194 Nr: 15595-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO F. FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 19.171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:OAB/MS18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

quanto as correspondências devolvidas de fls. 74 e 75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824113 Nr: 4300-57.2016.811.0003

 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 MIRTES MOURA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Do advogado da parte requerida no prazo de (15) quinze dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação de fls. 85/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736910 Nr: 16157-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOAQUIM DE CAMPOS LEOTERIO, IVANI LINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR GUEDES DE MEDEIROS, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, NEUZA MARIA 

MUNIZ DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo legal manifestar-se 

quanto a devolução da Carta Precatória de fls. 118/128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434598 Nr: 3264-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GIONGO, ARI GIONGO, CAMILA 

GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, PEDRO SCHUMATZ, 

CARMEM LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, 

BRANDINO GIONGO NETO, MARIA DO CARMO POLGA, VANESSA 

GIONGO, FATIMA CELSO SCHMATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Do Advogado da parte executada para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 89/90, no prazo de cinco dias, nos termos 

do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749800 Nr: 7645-02.2014.811.0003

 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: ANACELIA COUTINHO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VAZ PEDROSO, MARIA INEZ 

KONIG, GILMAR RASADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Do Advogado da parte requerida para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 172/178, no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738084 Nr: 751-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA MARQUES, JADER 

AUGUSTO FERREIRA DIAS, JOAO PAULO PINHEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAXILIMIANO SERGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA 

MARQUES - OAB:, JADER AUGUSTO FERREIRA DIAS - OAB:91.172/MG., 

JOAO PAULO PINHEIRO COSTA - OAB:111413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775339 Nr: 4377-03.2015.811.0003

 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: HEITOR WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5308/A

 Do advogado da parte requerida no prazo de (15) quinze dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação de fls. 212/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822761 Nr: 3883-07.2016.811.0003

 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: JANIELLE DOS SANTOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Do Advogado da parte Autora para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 307, no prazo de cinco dias, nos termos 

do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 Intimação dos advogados das partes para ciência da designação da 

perícia para o dia 18/06/2018 às 09h00min, no local indicado às fls. 

182/183, oportunidade em que será submetido a tomada de material 

gráfico de próprio punho do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726891 Nr: 7802-09.2013.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

petitório de fls. 71/73 e 74/75.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003510-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003510-22.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Ana Paula 

Alves dos Santos Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc... ANA PAULA ALVES DOS SANTOS SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006897-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006897-45.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Terezinha 

de Castro Mastelaro. Ré: Duarte Amorim e Amorim Ltda Epp – Leste Tur 

Transportes. Vistos etc... TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA EPP – 

LESTE TUR TRANSPORTES. Devidamente citada, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 
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estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004002-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGILIO (REQUERENTE)

ALCEU VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NILSSON COELHO (REQUERIDO)

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004002-14.2017 Ação: Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Autores: 

Alceu Virgílio e Maria de Lourdes Monteiro Virgílio. Réus: Welington 

Crocetta Coelho e Jaqueline Nilsson Coelho. Vistos etc... ALCEU VIRGÍLIO 

E MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGÍLIO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de WELINGTON CROCETTA COELHO E JAQUELINE NILSSON COELHO. 

Devidamente citados, apresentaram contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando o pleito reconvencional de 

(id.11657582, pág. 4), hei por bem em condicionar seu recebimento, ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas pela 

parte ré no prazo de (15) quinze dias, sob pena de desconsideração do 

pedido. De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003753-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003753-63.2017 Ação: Declaratória de Nulidade c/c Restituição de 

Quantia Paga Autor: Alcides Oliveira Nogueira. Réu: Bradesco 

Financiamentos S.A. Vistos etc... ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 
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de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009797-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009797-98.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação Autora: Ivani Vieira Ferreira. Réu: Banco Pan S.A. Vistos, etc... 

IVANI VIEIRA FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

BANCO PAN S.A., devidamente qualificado, vindo-me conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010329-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010329-72.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação Autor: Temistocles Nunes de Almeida. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... TEMISTOCLES NUNES 

DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente 

qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Pois bem, compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a ré ingressou com pedido 

contraposto em sua defesa, procedimento este, que era admitido apenas 

em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o advento do Novo Código 

de Processo Civil restou excluído, portanto, totalmente descabido o pedido 

contraposto em ações de rito ordinário, podendo a parte ingressar apenas 

com reconvenção, em consonância com o disposto no artigo 343 do NCPC 

(artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido a jurisprudência assente que: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO 

ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a 

demonstração de efetiva prestação de serviços que justifique a origem da 

emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, 

o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do feito sob o rito 

ordinário, não é possível o conhecimento de pedido contraposto de 

condenação do autor por danos morais apresentado em contestação. Tal 

pretensão deveria ter sido formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO 

RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM 

PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela ré no 

(id.12582447, pág.24), como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (10) de dias, sob pena que desconsideração do pedido. De outro 
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ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009557-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009557-12.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Maria Aparecida Soares da Silva. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... MARIA APARECIDA 

SOARES DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005492-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005492-71.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Kelli Cristina de Oliveira. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 
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cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002870-19.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Alécio de Moraes Oliveira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc... ALÉCIO DE MORAES OLIVEIRA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a 

se manifestar, a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004674-22.2017 Ação: Indenizatória por Danos Materiais c/c Danos 

Morais Autor: Rubens Sérgio Ribeiro da Silva Filho. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... RUBENS SÉRGIO 

RIBEIRO DA SILVA FILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a 

defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 
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fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010260-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER BAPTISTA DA ROCHA (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010260-40.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: Vagner Baptista da Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... VAGNER BAPTISTA DA SILVA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003104-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE DEL SENHOR BRICAT MUNIESA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003104-35.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Natividade Del Senhor Bricat Muniesa Queiroz. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... 

NATIVIDADE DEL SENHOR BRICAT MUNIESA QUEIROZ, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a 

se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 
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regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003107-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILCE RODRIGUES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003107-53.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Renilce Rodrigues Ramos. Réu: Banco Pan S.A. 

Vistos etc... RENILCE RODRIGUES RAMOS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005675-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES (AUTOR)

EMILSON DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VONILDO VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005675-42.2017 Ação: Ordinária de Indenização por Danos Morais e 

Materiais Autores: Emilson da Silva Filho e Rose Meire de Moura 

Rodrigues. Réu: Vonildo Vieira da Silva. Vistos etc... EMILSON DA SILVA 

FILHO E ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de VONILDO VIEIRA DA SILVA. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, analisando a 

contestação do requerido, verifica-se que o mesmo requer a suspensão 

da ação até o julgamento da ação criminal, porém, não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que a responsabilidade 

civil independe da criminal, conforme dispõe o artigo 935 do Código Civil, 

assim, indefiro. Ademais, determino a intimação da parte ré, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 
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litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004266-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004266-31.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Sandra de Souza Silva. Ré: Embratel Tvsat Telecomunicações Ltda. Vistos 

etc... SANDRA DE SOUZA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora impugnou a 

defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006418-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006418-52.2017 Ação: Cobrança de Seguro Autora: Lucimar de Souza. 

Réus: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e Outra. Vistos 

etc... LUCIMAR DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA E 

CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA (SEGUROS HONDA). 

Devidamente citadas, apresentaram contestação e, instada a se 

manifestar, a autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Inicialmente, entendo que a alegação de ilegitimidade ativa não 

tem condão a prosperar, eis que a genitora é herdeira legítima do falecido, 

bem como, a comprovação da legitimidade independe de abertura de 

inventário. De outro lado, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas rés e, compulsando detidamente os autos, observa-se que 

lhes assiste razão em parte, haja vista que a seguradora responsável pela 

apólice é a Mares Mapfre Riscos Especiais Seguradora S.A., conforme 

documento acostado no (id.9825558). Deste modo, considerando o 

cumprimento dos termos do artigo 339 do Código de Processo Civil, acolho 

a ilegitimidade passiva da ré Corretora de Seguros Honda Ltda e, via de 

consequência, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTA a “Ação de 

Cobrança de Seguro” promovida por LUCIMAR DE SOUZA, em desfavor 

de CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA (SEGUROS HONDA), com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da 

causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao pagamento das custas 

processuais, devendo ser observado, no caso, o disposto no artigo 98, 

§3º do códex legal. Ademais, mantenho a ré Administradora de Consórcio 
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Nacional Honda Ltda no polo passivo da lide, haja vista que participa 

diretamente da relação de consumo entre as partes. Por fim, determino a 

inclusão de MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S.A., no 

polo passivo da lide. Façam as devidas retificações, bem como, cite-se a 

parte ré no endereço de (id.11271165, página 14), observando-se os 

termos do artigo 246, inciso I do Código de Processo Civil. Constem na 

carta as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para, querendo, impugnar, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004218-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO OAB - MT14520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (REQUERIDO)

Titular do Cartório (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004218-72.2017 Ação: Anulatória Autor: Vander Márcio da Silva. Ré: 

Tereza de Lurdes Garcia Xavier. Vistos etc... VANDER MÁRCIO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de TEREZA DE LURDES 

GARCIA XAVIER. Devidamente citada, apresentou contestação e, instada 

a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000978-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000978-75.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autor: 

Eduardo Henrique Soares Dantas. Ré: Bv Financeira S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Vistos etc... EDUARDO HENRIQUE SOARES 

DANTAS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Devidamente citada, 

apresentou contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 250 de 414



contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003489-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003489-46.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito e Relação 

Jurídica Autor: Jefferson Pereira da Silva. Ré: Lojas Renner S.A. Vistos 

etc... JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

LOJAS RENNER S.A. Devidamente citada, apresentou contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002231-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCHMITSLER PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM TRADING S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE OAB - PE23798 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002231-98.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação Autor: Marcelo Schmitsler Pereira Lima. Ré: Platinum – Platinum 

Trading S.A. Vistos etc... MARCELO SCHMITSLER PEREIRA LIMA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de PLATINUM – PLATINUM TRADING S.A. 

Devidamente citada, apresentou contestação e, instada a se manifestar, a 

parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando o pleito reconvencional de (id.10306418, pág. 16), hei por 

bem em condicionar seu recebimento, ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas pela parte ré no prazo de 

(15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 
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cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003763-10.2017 Ação: Declaratória de Ilegalidade de Débitos c/c Danos 

Morais Autora: Lenir Alves de Souza. Ré: Telefônica Brasil S.A. Móvel. 

Vistos etc... LENIR ALVES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. MÓVEL. Devidamente citada, apresentou 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004493-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004493-21.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas Autor: Joaquim Antônio de Almeida Neto. Ré: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos etc... JOAQUIM ANTÔNIO DE 

ALMEIDA NETO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Devidamente citada, apresentou 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003459-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

VIEIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO DE CARVALHO OAB - AM4890 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003459-11.2017 Ação: Reparação de Danos Autora: Transrio 

Transportes e Logísticas Ltda. Réus: Bruno Transportes Ltda e Vieira 

Comércio e Transportes Ltda. Vistos etc... TRANSRIO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICAS LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BRUNO 

TRANSPORTES LTDA E VIEIRA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. 

Devidamente citadas, apresentaram contestações, arguindo preliminar de 

incompetência relativa - territorial e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a preliminar de incompetência relativa do juízo, não 

verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, devendo ser aplicado 

ao presente caso o disposto no artigo 53, inciso V do Código de Processo 

Civil, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005377-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005377-50.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Sandra Benedita de Oliveira. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos etc... 

SANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Devidamente citado, apresentou contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 
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Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003375-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANNY GRAZIELLY MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003375-10.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Kawanny 

Grazielly Machado Oliveira. Réus: Central Nacional Unimed e Santa Casa 

de Misericórdia e Maternidade. Vistos etc... KAWANNY GRAZIELLY 

MACHADO OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de CENTRAL 

NACIONAL UNIMED E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE 

DE RONDONÓPOLIS. Devidamente citadas, apresentaram contestações e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou as defesas, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002774-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RIBAS SCHWEGER (RÉU)

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002774-04.2017 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: 

Belmiro de Morais. Réus: Brasil Caminhões Transportes Rodoviários Ltda e 

Outro. Vistos etc... BELMIRO DE MORAIS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BRASIL CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA E NELSON 

RIBAS SCHWEGER. Devidamente citados, apresentaram contestações e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou as defesas, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Ante a denúncia da lide pelos réus no 

(id.10092352, pág. 2), no prazo de defesa (artigo 126, CPC), determino a 

citação da parte denunciada, para contestar, no prazo legal. Os 

denunciantes deverão providenciar a citação na forma e nos prazos 

referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem 

efeito a denunciação. Havendo apresentação de defesa pela denunciada, 

dê-se vista às partes, para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após 

devidamente regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus 

procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem 

interesse em conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ADRIANA RUFINO (AUTOR)

DIEGO LOPES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002911-83.2017 Ação: Repetição de Indébito c/c Dano Moral Autores: 

Diego Lopes Barreto e Vanessa Adriana Rufino. Réu: BRDU SPE Vermont 

Ltda. Vistos etc... DIEGO LOPES BARRETO E VANESSA ADRIANA 

RUFINO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BRDU SPE VERMONT 

LTDA. Devidamente citado, apresentou contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 
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e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008778-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008778-57.2017 Ação: Cobrança Autor: Luis Francisco Pinto. Réu: Alex 

Francisco de Souza. Vistos etc... LUIS FRANCISCO PINTO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ALEX FRANCISCO DE SOUZA. 

Devidamente citado, apresentou contestação e, instada a se manifestar, a 

parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o réu 

ingressou com pedido contraposto em sua defesa, procedimento este, que 

era admitido apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o 

advento do Novo Código de Processo Civil restou excluído, portanto, 

totalmente descabido o pedido contraposto em ações de rito ordinário, 

podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância 

com o disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste 

sentido a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 

prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - 

Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o 

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pelo réu no 

(id.12721001, pág.5), como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (15) quinze dias, sob pena que desconsideração do pedido. De 

outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004676-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004676-89.2017 Ação: Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário 

Autora: Marcilea da Cunha Cavalcante. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos 

etc... MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003167-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROQUE JAVIER GAMARRA CORONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003167-26.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Restituição Autores: 

Roque Javier Gamarra Coronel e Joana Darc Pereira Rodrigues. Ré: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos etc... ROQUE JAVIER 

GAMARRA CORONEL E JOANA DARC PEREIRA RODRIGUES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda à inicial, devendo 

ser retificado o valor dado à causa, conforme requerido de (id.10891372, 

pág.2) De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003218-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ERCI DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1003218-37.2017 Ação: Anulatória de Procedimento de Consolidação de 

Propriedade Autora: Sonia Erci Dias. Réu: Banco Santander Brasil S.A. 

Vistos etc... SONIA ERCI DIAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007045-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007045-56.2017 Ação: Danos Morais Autora: Anna Clara Quintana. Ré: 

Passaredo Transportes Aéreos S.A. Vistos etc... ANNA CLARA 

QUINTANA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005203-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005203-41.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Maria Elisa Sena Miranda. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... MARIA ELISA SENA MIRANDA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 
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Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006212-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARCELINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006212-38.2017 Ação: Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito 

Autora: Sonia Marcelino dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... SONIA MARCELINO DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005955-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENFICA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005955-13.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito C/c Danos 

Morais e Materiais Autor: José Roberto Benfica Júnior. Ré: Telefônica 

Brasil S.A. Vistos, etc... JOSÉ ROBERTO BENFICA JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

devidamente qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 
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observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008670-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008670-28.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Luiz Filipe 

Guedes Lima. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... LUIZ FILIPE 

GUEDES LIMA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., devidamente qualificado, vindo-me conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005982-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005982-93.2017 Ação: Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio 

Autor: Roney Faria dos Santos. Ré: Rodobens Administradora de 

Consórcios Ltda. Vistos, etc... RONEY FARIA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificada, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 
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manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006019-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE MELLO ZONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006019-23.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Giovanna 

de Mello Zonetti. Ré: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Vistos, etc... 

GIOVANNA DE MELLO ZONETTI, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., devidamente 

qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005966-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005966-42.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autor: Silvestre Silva Pereira. Ré: Unic Educacional Ltda. Vistos, etc... 

SILVESTRE SILVA PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

UNIC EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificada, vindo-me conclusos. 

D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 
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caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006512-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO BATISTA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006512-97.2017 Ação: Anulatória de Exame Psicotécnico Autor: 

Jerônimo Batista de Melo. Ré: IBADE Instituto Brasileiro de Apoio e 

Desenvolvimento Executivo. Vistos, etc... JERÔNIMO BATISTA DE MELO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de IBADE INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, devidamente qualificado, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009424-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009424-67.2017 Ação: Reparação por Danos Materiais e Morais Autora: 

Creuza da Silva Rodrigues. Réu: Supermercados Assaí Atacadista 

(Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A.). Vistos, etc... CREUZA 

DA SILVA RODRIGUES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

SUPERMERCADOS ASSAÍ ATACADISTA (BARCELONA COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA S.A.), devidamente qualificado, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003160-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBAO TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003160-34.2017 Ação: Declaratória c/c Restituição de Valores Pagos 

Autor: Clebão Turismo Ltda Me. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... 

CLEBÃO TURISMO LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, vindo-me conclusos. D 

E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007040-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINAR CRISTINA DE PAULA OAB - MT0018040S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007040-34.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Murilo 

Henrick Matiussu Portela. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc... 

MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, devidamente 

qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004339-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. PORTELA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MS11281 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004339-03.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: A M Portela Me. Representante: Alexandre Machado Portela. 

Ré: All América Latina Logística Malha Norte S.A. (Atual Rumo Malha Norte 

S.A.). Vistos, etc... A M PORTELA ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. 

(ATUAL RUMO MALHA NORTE S.A.), devidamente qualificada, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008334-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008334-24.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autora: Raquel Teodoro Neves Chomen. Ré: Unic Educacional Ltda. 

Vistos, etc... RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

ação em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificada, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006387-32.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Danubio 

Fernando Andrade Marques. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... DANUBIO FERNANDO ANDRADE 

MARQUES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, e, instada a se manifestar, a parte autora refutou as 

alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Não há 

preliminares. Defiro a prova pericial requerida pela ré (id.10568551- 

pág.17), assim, para tal, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico 

ortopedista, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado. 

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, 

desde já, os honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da 

ré, a qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo 

a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, 

intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, 

e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos 

honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004645-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004645-69.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Juracy 

Barbosa dos Santos Júnior. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S.A. Vistos, etc... JURACY BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, apresentou contestação e documentos, arguindo 

preliminar e, instada a se manifestar, a parte autora refutou as alegações 

da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Deixo de analisar a 

preliminar arguida pela ré no (id.10859083, pág.2), pois, a mesma não 

verificou nos autos que houvera a comprovação pela parte autora da 

realização do pedido administrativo no (id.9367077). Defiro a prova pericial 

requerida pela ré (id.10859083- pág.22), assim, para tal, nomeio o Dr. 

Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, 

o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a apresentação de quesitos 

e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, 

no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e 

horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003788-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003788-23.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Adilson 

Borges dos Santos. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

ADILSON BORGES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO PAGAMENTO 

- SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode ser exigido de 

qualquer das seguradoras conveniadas independentemente da 

identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento 

dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja acionada a 

empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e segurados" 

(TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 

23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para operar o seguro 

DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização para cobertura 

dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - 

(51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 18.10.2004). Ademais, pugna a ré para que a ação seja extinta 

por falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura ser 

realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o 

esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento 

de ação. O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administrativa antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 

agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 
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nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.12069730 - pág.20), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008817-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008817-54.2017 Ação: Revisional de Financiamento de Veículo Autor: 

Cristiano Tenório Teixeira. Ré: Omni S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento. Vistos, etc... CRISTIANO TENÓRIO TEIXEIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de OMNI S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificada, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008869-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008869-50.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Condenação por Danos 

Morais Autor: Afonso Flores Schendroski. Ré: Anhanguera Educacional 

Ltda. Vistos, etc... AFONSO FLORES SCHENDROSKI, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

ação em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, devidamente 

qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 
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julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009334-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ROSA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009334-59.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito Autora: Cristiane Rosa Rezende Pinheiro. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... 

CRISTIANE ROSA REZENDE PINHEIRO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., devidamente qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007716-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007716-79.2017 Ação: Cobrança c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Rodoagro Transportes Ltda. Ré: Axa Seguros S.A. Vistos, etc... 

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em 

desfavor de AXA SEGUROS S.A., devidamente qualificada, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 
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deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006743-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ASSIS OLIVEIRA ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006743-27.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais c/c Danos 

Morais Autora: Viviane de Assis Oliveira Alencastro. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... VIVIANE DE ASSIS 

OLIVEIRA ALENCASTRO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificada, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010103-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010103-67.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais Autora: Thais Milena de Figueiredo Lisboa. Réus: Bv 

Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Outro. Vistos, 

etc... THAIS MILENA DE FIGUEIREDO LISBOA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação 

em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO E HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, 

devidamente qualificados, vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 
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de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000758-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000758-43.2018 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Repetição de 

Indébito Autor: José Pedro da Rocha Siqueira. Réu: Banco do Brasil S.A. 

Vistos, etc... JOSÉ PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

ação em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003934-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MENDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTROLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE FAUSTA FERREIRA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE BENVINDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE SEBASTIÃO SERAFIM AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE CONSTRUMAT CIVELETRO ENG. LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003934-98.2016 Ação: Usucapião Autora: Carmelita Mendes Ferreira. Ré: 

Constroli Projetos e Construções Ltda. Vistos, etc... Inicialmente, determino 

à secretaria que reitere a intimação do Município, nos termos do despacho 

inicial. De outro lado, pelo que se verifica da certidão de (id.10368562), a 

ré, a confinante Fausta Ferreira da Cunha, bem como, os réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, foram devidamente 

citados e não contestaram a ação. Assim, com fulcro no inciso II e no 

parágrafo único do artigo 72 do Código de Processo Civil, nomeio Curador 

Especial o Defensor Público, o qual deverá ser intimado para apresentar 

defesa. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001889-87.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Alisson Flávio Ampolini. Ré: Claro S.A. Vistos, etc... 

ALISSON FLÁVIO AMPOLINI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização’ que moveu em desfavor de CLARO S.A., postulou 
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(id.12403764; id.12403783), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Defiro o levantamento da importância depositada no (id.12130020), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial. De outro ponto, intime-se a parte devedora na 

forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir 

a obrigação remanescente no prazo de (15) quinze dias, acrescido de 

custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado 

Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de 

(10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em 

(10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR LEME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE SOUZA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005109-30.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Atair 

Leme de Souza. Executado: C. D. de Souza Borges Me. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.10035486), hei por bem em deferir 

o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEVINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELONIZA MARIA GALVAO (RÉU)

FELIPA MARIA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003631-50.2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Sebastião Levino 

de Oliveira. Réus: Beloniza Maria Galvão e Felipa Maria dos Santos. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.11095494), não 

verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que 

houvera uma tentativa de citação das rés por carta e outra por oficial de 

justiça, não tendo a parte autora comprovado nos autos o exaurimento 

dos meios que estão ao seu alcance, a fim de buscar o endereço atual 

das requeridas, portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 256 do 

Código de Processo Civil, assim, indefiro. Intime-se a parte autora, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua 

pretensão. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FONTANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004660-72.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Roberto 

Fontaneli. Representante: Rosidelma da Silva. Ré: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Analisando os termos do 

documento de (id.9447719), petitório de (id.11682932) e procuração 

conferida pela representante legal do autor no (id.3706319), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados nos autos, com suas 

devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente 

alvará judicial. Consigno que a procuradora da parte autora deverá 

acostar aos autos a comprovação do repasse dos valores pertencentes à 

parte autora, ora curatelada. Cumprida a determinação supra e após 

pagas as custas, se houver, arquive-se. Notifique-se o ilustre 

representante do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005341-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005341-42.2016 Ação: Execução de Sentença Exequentes: Ricardo 

Neves Costa e Outros. Executada: Maria José da Silva. Vistos, etc... 

RICARDO NEVES COSTA E OUTROS, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de MARIA JOSÉ 

DA SILVA, com qualificação nos autos. Após o seu devido 

processamento, a parte exequente requereu a suspensão do feito no 

(id.11681392), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em 

vista que não houve a intimação da parte executada para cumprir a 

obrigação até a presente data, portanto, em razão da não angularização 

da lide, se torna inviável a suspensão disposta no artigo 921, inciso III do 

NCPC. Neste sentido, a jurisprudência assente que: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

SINGULAR QUE NEGOU SGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

SUSPENSÃO PROCESSUAL FUNDADO NO ART. 791, INCISO III, DO CPC. 

LEGITIMIDADE. CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NÃO IMPLEMENTADA. 

SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 

INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Estabelecida a 

angularização da relação processual na execução de título extrajudicial, a 

ausência de bens penhoráveis do devedor impõe, como consequência 

processual dessa constatação, a suspensão do feito e não a sua 

extinção, nos termos expressos do art. 791, inciso III, do CPC. 2. Contudo, 

a suspensão prevista no art. 791, III, do CPC é permitida apenas em virtude 

da ausência de localização de bens do executado passíveis de constrição 

e não em razão da não localização do próprio devedor para ser citado 

para ocupar o polo passivo do litígio, e isso se deve pelo fato de que, 

apenas com o implemento da citação, que se aperfeiçoa e estabiliza a 

relação jurídico-processual, tornando o processo válido, tornando a coisa 

litigiosa, interrompendo a prescrição e induzindo à litispendência, nos 

exatos termos do art. 219 do CPC. 3. Em razão disso, conquanto haja a 

previsão de suspensão do processo, nos casos em que não se encontra 
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bens do devedor passíveis de constrição, essa regra não se aplica às 

execuções de título extrajudicial antes da citação válida da parte 

executada. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (TJ-DF - 

AGR1: 201500200259031 Agravo de Instrumento, Relator: ALFEU 

MACHADO, Data de Julgamento: 18/03/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2015 . Pág.: 231) (Grifo nosso) Ante 

o exposto, indefiro o pedido formulado no (id.11681392). Por fim, 

determino a intimação pessoal da parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do 

edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000909-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MOREIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1000909-43.2017 Ação: Cobrança Autora: Centro Educacional Khalil S/S 

Ltda. Ré: Alessandra Moreira Alves. Vistos, etc... Pelo que se verifica da 

certidão de (id.12541258), a ré fora devidamente citada e não contestou a 

ação. Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o 

qual deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se 

vista à parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002028-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAY VINICIUS ALMEIDA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002028-39.2017 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Hay Vinicius Almeida Barbosa. Ré: Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... Considerando os termos do pedido de 

dispensa (id.11007185), hei por bem em revogar a nomeação de 

(id.10118117, pág.3) e, via de consequência, nomeio o Dr. Marcus José 

Pieroni, médico, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente. Mantenho os demais termos da decisão de (id.10118117). 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003718-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial eletrônico nº 

1003718-40.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda. Executado: Edelmo Luiz Zimpel. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.9292813) e da certidão de 

(id.12661407), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

penhorados no (id.9226410, pág.1), com suas devidas correções, em 

favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. De 

outro lado, em consonância com a certidão acostada no (id.12661904), 

determino a intimação pessoal da exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte exequente 

por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004939-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004939-58.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: José Severino. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório e documentos de (id.13158315; id.13158319; id.13158323; 

id.13158331; id.13158338) e de (id.13178996), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados nos autos, com suas devidas 

correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará 

judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009504-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA LEANDRA ROCHA (EXECUTADO)

ALCIDES DE ARAUJO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009504-31.2017 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Live Admissão de Associados. Executados: 

Alcides de Araújo Rocha e Letícia Leandra Rocha. Vistos, etc... 

Considerando que o executado Alcides de Araújo Rocha é falecido, 

conforme documento de (id.12707408), hei por bem em suspender o 

processo, com fulcro no artigo 313, inciso I do Código de Processo Civil e 

determino à exequente que cumpra o disposto no e §2º, inciso I do artigo 

supra, no prazo de (60) sessenta dias, bem como, requeira o que de 

direito. Cumprida a determinação, façam as anotações de estilo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001046-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004046-59.2016 Ação: Execução Forçada Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Executados: Indústria e 

Comércio de Estofados Brasil Ltda Me e Outros. Vistos, etc... Analisando 

os termos do petitório e documentos de (id.10271647; id.10271649; 

id.10271654; id.10271659), hei por bem em deferir o pedido de penhora 

dos veículos descritos no (id.10271647, pág.1), com fulcro no artigo 835, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Consigno que deverá ser observado 

o disposto no artigo 838 a 846 do CPC. Vindo aos autos, dê-se vista à 

parte exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILISVAN SILVA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000768-58.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados. Executado: 

Wilisvan Silva Botelho. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.10097789) e das certidões de (id.10599003; id.12871215), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores penhorados no (id.3686770; 

id.9162384), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação 

supra, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (REQUERIDO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003615-96.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados. Réus: Antônio Carlos Pereira 

Mello Júnior e Outros. Vistos, etc... RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, via seu representante legal, na “Ação de Busca e 

Apreensão” que moveu COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em 

desfavor de RONDOLAV SERVIÇOS DE LAVANDERIA, TINGIMENTO, 

HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS RÁPIDOS DE ROUPA LTDA ME, ANTÔNIO 

CARLOS PEREIRA MELLO JÚNIOR E ANDRÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA 

MELLO, ambos devidamente qualificados, postulou no (id.12689632; 

id.12689646), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença – Execução de Honorários Sucumbenciais’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BATISTA (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:

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO OAB - MS379 (ADVOGADO)

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370 (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001412-98.2016 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: José Aparecido Batista. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. 

Vistos, etc... JOSÉ APARECIDO BATISTA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Cobrança de Diferença de Seguro 

Obrigatório’ que moveu em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, postulou no (id.12777368), pugnando pela conversão do feito 

em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004963-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 271 de 414



Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES (RÉU)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO (RÉU)

KEITE MARA ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004963-86.2016 Ação: Despejo por Abandono de Imóvel c/c Rescisão 

Contratual Autora: Roberta da Silva Borsanelli. Réus: Alessandre Richelly 

Wainberg Pacífico de Araújo e Outras. Vistos, etc... Inicialmente, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita em favor da autora, conforme 

requerido no (id.12560265; id.12560282). Deste modo, determino à 

secretaria que publique o edital anteriormente expedido junto ao DJE e 

demais diligências pertinentes ao caso, bem como, certifique o decurso do 

prazo da citação da ré Keite Mara Alves da Silva (id.6646300). Ademais, 

analisando os termos do petitório de (id.12860258), hei por bem em deferir 

o pedido e, via de consequência, determino a citação do réu Alessandre 

Richelly Wainberg Pacífico de Araújo por edital, com fulcro no artigo 256, 

inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é 

de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se 

vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000177-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (RÉU)

NOVANIS ANIMAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000177-62.2017 Ação: Cobrança de Corretagem c/c Pedido de Exibição 

de Documentos Autor: Gustavo Pires Ribeiro. Réus: Agroceres Multimix 

Nutrição Animal Ltda e Outros. Vistos, etc... Homologo a desistência da 

testemunha Rodrigo Lemes Meirelles, conforme requerido pela ré no 

(id.12814534), devendo a secretaria expedir ofício ao douto Juízo 

Deprecado, solicitando a devolução da precatória sem cumprimento. Após, 

aguarde-se em cartório a devolução das demais cartas precatórias, 

devidamente cumpridas e, ao depois, cumpra-se o determinado na decisão 

de (id.12343121, pág.3). Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001103-43.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Safra S.A. Ré: 

Bom Jesus Agropecuária Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.12547418), determino a intimação pessoal do autor, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FERREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000366-74.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jean 

Carlos Ferreira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.12945321), 

hei por bem em revogar a nomeação de (id.2403231, pág.2) e, via de 

consequência, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, 

com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente. 

Mantenho os demais termos da decisão de (id.2403231). Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003271-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON CORREIA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003271-18.2017 Ação: Cobrança Autor: Oelton Roberto da Silva. Réu: 

Hemerson Correia de Souza. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.11530139), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo 

do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005197-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIKELLY SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. LUCCA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005197-68.2016 Ação: Restituição de Valores Pagos c/c Pagamento de 

Lucros Cessantes Autora: Geisikelly Silva Souza. Ré: G. W. Lucca 

Calçados Ltda Me. Vistos, etc... Pelo que se verifica a certidão de 

(id.12955465), a ré fora devidamente citada e não contestou a ação. 

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 
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de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo aos autos, dê-se vista 

à parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003638-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI PAULO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AGDO CRUVINEL OAB - MT11834/O (ADVOGADO)

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003638-42.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Sidinei Paulo Rodrigues. Réu: Paulo Afonso Rampazzo Lima. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.12956874), 

determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002707-39.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

Autora: N. C. Imóveis Ltda. Réu: Flávio José de Carvalho. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.12153288), hei por bem em deferir 

o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação 

em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000906-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JERONIMO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000906-88.2017 Ação: Monitória Autor: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco 

Múltiplo (Atual Kirton Bank S.A.). Réu: Paulo Jerônimo Pereira. Vistos, etc... 

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO (ATUAL KIRTON BANK 

S.A.), via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em 

desfavor de PAULO JERÔNIMO PEREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressou com o pedido de (id.12501378), vindo-me conclusos. D E C I D 

O: Considerando que a parte ré fora devidamente citada (id.8341028; 

id.10416274), não tendo realizado o pagamento e, ainda, não apresentado 

embargos, conforme informa a certidão de (id.12302198), defiro a 

conversão do presente feito, devendo ser observado o disposto no artigo 

701, §2º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação 

passará a ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as 

anotações devidas. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, 

§2º, inciso II do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AGUIAR CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001043-07.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer Autor: Felipe Aguiar Cezar. Ré: Anhanguera 

Educacional Ltda. Vistos, etc... FELIPE AGUIAR CEZAR, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização 

por Danos Morais’ que moveu em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, postulou no (id.11705074), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o 

pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda as 

anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”. Inicialmente, determino a intimação pessoal da 

parte executada, na pessoa de seu representante legal, bem como, de 

seu bastante procurador, para que realize a avaliação da disciplina de 

Direito Tributário II, pelo Programa de Recuperação de Disciplina, no prazo 

de (30) trinta dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$100,00 

(cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, intime-se 

a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação pecuniária no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001435-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MAGALHAES DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001435-10.2017 Ação: Monitória Autor: Guilherme Magalhães de Moraes. 
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Réu: Alessandro Vieira Me. Vistos, etc... Pelo que se verifica da certidão 

de (id.12291263), o réu fora devidamente citado e não contestou a ação. 

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Nupraju - Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, pelo advogado 

responsável, o qual deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo 

aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000310-07.2017.8.11.0003

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:

DARGINO ALBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000310-07.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Dargino Alberto Gonçalves. Vistos, 

etc... Analisando os termos do novo pedido de (id.12646693), não verifico 

nenhum elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por bem em 

manter a decisão de (id.12543496), por seus próprios fundamentos. Em 

caso de inércia, determino a intimação pessoal da autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004118-54.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Hellen 

Cristina Mendes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da informação de 

(id.11007235), hei por bem em acolher o pedido e, via de consequência, 

nomeio o Dr. Kemper Carlos Pereira, cirurgião dentista especialista em 

traumatologia bucomaxilofacial, com endereço nesta cidade, o qual deverá 

ser intimado pessoalmente. Ademais, majoro os honorários periciais em 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), devendo a parte ré efetuar o 

depósito do saldo remanescente em (5) cinco dias. Por fim, mantenho os 

demais termos da decisão de (id.4936141). Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000147-90.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Lavoro Agrocomercial S/A. Executada: Veceller Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.13000741), determino a intimação pessoal da exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACV TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000326-58.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: GP 

Catarinense Comércio, Importação e Exportação Ltda. Executada: ACV 

Transportes Ltda Me. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.10033618), não verifico nenhum elemento plausível para seu 

acolhimento, assim, hei por bem em manter a decisão de (id.9547521), por 

seus próprios fundamentos. Expeça-se novo mandado para cumprimento 

no endereço informado no (id.10033618, pág.2). Em caso de inércia, 

determino a intimação pessoal do exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte exequente 

por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002611-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO SCHLICHTING (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002611-24.2017 Ação: Cobrança Autor: Banco Bradesco Cartões S.A. 

Réu: Mauro Sérgio Schlichting. Vistos, etc... Inicialmente, cancelo a 

audiência designada para o dia 18/06/2018 às 09h00min. De outro ponto, 

considerando os termos da certidão de (id.13078897), determino a 

intimação pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002646-18.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL TAVARES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002646-18.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos Morais Autor: Jesuel Tavares Bezerra. Ré: Omni S/A 

– Crédito, Financiamento e Investimento. Vistos, etc... JESUEL TAVARES 

BEZERRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos 

Morais’ que moveu em desfavor de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, postulou no (id.12985839), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002925-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002925-67.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autor: 

José Leandro de Sousa. Ré: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Vistos, etc... JOSÉ LEANDRO DE SOUSA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais’ que moveu em desfavor KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, postulou no (id.12699706), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001844-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001844-83.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Luiz Antônio dos Santos. Ré: Pancary Corretora de Seguros 

Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.13212109), 

determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, bem como, 

regularize sua representação processual, sob pena de extinção. Em 

sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. F. PINHEIRO & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000115-56.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: E. A. F. 

Pinheiro e Cia Ltda. Executada: Expresso Rubi Ltda. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.10070172), hei por bem em deferir 

o pedido, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de 

aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código de 

Processo Civil. Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004165-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (RÉU)

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004165-91.2017 Ação: Reivindicatória Autor: Bruno de Castro Silveira. 

Réus: Fernando Felício Marques e Patrícia Dall’Agnol Marques. Vistos, 

etc... Analisando os termos do requerimento de (id.13248566), hei por bem 

em deferir os pedidos formulados pelo senhor Oficial de Justiça, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ OKADA DA COSTA (EXECUTADO)

VALDECIR CORDOVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000687-12.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: Valdecir Cordova e Nelson Luiz 

Okada da Costa. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de 

(id.11476273; id.11476283), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo (28.07.2018), com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002945-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS (AUTOR)

LUCIANO GONCALVES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BRANDÃO RESENDE DE AMORIM (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

IGOR NATAN DOS SANTOS RICALDI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002945-24/2018 Ação: Ordinária Autores: Wanderson Henrique Maciel 

Martins e Outro. Réus: Márcio Brandão Resende de Amorim e Outros. 

Vistos, etc. WANDERSON HENRIQUE MACIEL MARTINS e LUCIANO 

GONÇALVES MACHADO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de MÁRCIO BRANDÃO 

RESENDE DE AMORIM e IGOR NATAN DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos e, BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio 

o pedido de tutela provisória de evidência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz o autor que utilizando-se da internet colocara a venda o veículo 

descrito e caracterizado nos autos; que, o primeiro requerido negociara a 

compra do bem móvel via telefone com a esposa do primeiro autor; que, 

fora acordado como preço de venda do veículo a importância de 

R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais); que, o primeiro autor assinara o 

documento de transferência em favor do segundo autor em 17.04.2018, 

conforme documento de (fl.12 – correspondência ID 12866697). Ademais, 

alega que o valor a ser adimplido a titulo de pagamento pela tradição do 

bem fora destinado ao segundo réu; que, não há nos autos cópia do 

contrato de compra e venda do veículo descrito e caracterizado nos 

autos, nem mesmo cópia do comprovante de pagamento em nome do 

segundo réu. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória 

de urgência que a importância de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) 

seja bloqueada na conta corrente do segundo réu, via Bacenjud, nos 

termos do item ‘1’ de (fls.26/27 – correspondência ID 13050079, fls.04/05). 

D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – Requerimento de tutela de urgência pela autora, ora 

agravada – Bloqueio judicial de contas correntes e veículos – Saldo de 

penhora de imóvel – Retenção, pelos advogados, de parte do valor, a título 

de honorários advocatícios – Discussão acerca dos serviços prestados – 

Necessidade de contraditório e ampla defesa – Probabilidade do direito 

não demonstrada – Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida – 

RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP 22457788220178260000 SP 

2245778-82.2017.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de 

Julgamento: 13/03/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2018) (grifei) Assim, conforme se depreende da ação 

proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre 

dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe eis 

que ausente um dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de 

urgência, especialmente, no que tange ao fumus boni iuris, eis que não 

nos autos cópia de contrato de compra e venda firmado entre os autores 

e os réus, sendo necessária a abertura do contraditório (art.300, CPC). 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 29 de agosto de 2018, às 08h30min, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado 

as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000861-21.2016 Ação: Anulatória de Leilão Extrajudicial Autor: Emerson 

Gomes Freitas. Réu: Banco Santander Brasil S.A. Vistos, etc... Em 

consonância com a certidão de (id.12171160), hei por bem em redesignar 

o dia 16 de agosto de 2018 às 14:00 horas para Audiência de Instrução e 

Julgamento, conjuntamente ao Feito nº 1002078-02.2016.811.0003. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1004742-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUIS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDICTO CELSO BENICIO OAB - SP20047 (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004742-06.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Vitor Luis 

Gonçalves. Executado: Banco BMG S.A. Vistos, etc... VITOR LUIS 

GONÇALVES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor de BANCO 

BMG S.A., devidamente qualificado, ingressou com o petitório de 

(id.12689502), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por VITOR LUIS 

GONÇALVES, em desfavor de BANCO BMG S.A., com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Façam as 

baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002430-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002430-23.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Darci 

Rodrigues da Costa Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Vistos, etc... DARCI RODRIGUES DA COSTA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO GERAIS, já qualificado, aduzindo: "Que, a autora 

é esposa e legítima e única herdeira do de cujus João Mendes Ferreira, 

sendo esse vítima de acidente fatal de trânsito, ocorrido em 05.04.2014, 

às 07:55 horas, conforme certidão de óbito em anexo; que, faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT; assim, requer a procedência da ação, com 

a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente 

citada, apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelo autor dizendo: “Que, preliminarmente necessário de 

faz a alteração do polo passivo da demanda para a Seguradora Líder; 

que, há ausência de procuração assinada pela parte autora, portanto 

ausente pressuposto processual; que, há ausência de documentos com 

força de representação; que, no mérito, é insuficiente o contexto 

probatório para provar o que alega a parte autora, uma vez que fora 

declarado de forma unilateral; que, não comprova a condição de única 

herdeira; pugnando pela improcedência da ação, com a condenação do 

autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor (ID 9996039), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao 

julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos de 

prova documental para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p. 

9.513). O pedido de substituição da seguradora ré pela seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela ré, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

SEGURADORA LÍDER. LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. 

DESNECESSIDADE. Inclusão da seguradora líder. A presença da 

seguradora líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

11/08/2015). Do exposto, rejeito a preliminar arguida. Também não há que 

se falar em ausência de procuração assinada pela autora, uma vez que o 

documento de procuração é assinado a rogo, conforme claramente 

denota-se dos autos (ID 6138912). De outro norte, agarra-se a ré, no 

argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal e 

muito menos com o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não trouxe aos autos provas que pudesse alicerçar o 

pedido, o qual não pode prevalecer. Depois de acurada análise das 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, senão vejamos: Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "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 prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 
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PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA). No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que João Mendes Ferreira veio a falecer em razão dos ferimentos 

experimentados em face de acidente de trânsito, fato que é incontroverso 

nos autos (ID 6138949, ID 6138958 e ID 6138961), fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende 

destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a 

qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao 

seguro obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos) - no caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), no caso de invalidez permanente; Entretanto, da análise detida dos 

documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu no dia 05 

de Abril de 2014, conforme Certidão de Ocorrência acostado aos autos (ID 

6138958), portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito 

anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização, em caso de morte. Sobre o assunto, eis a 

jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- 

LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

11482/2007- SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

CR-88, que assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, 

desnecessário se mostra o esgotamento da via administrativa para 

cobrança judicial da indenização do segurO DPVAT. O valor da 

indenização do seguro obrigatório, com a edição da MP 340/2006 

convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à R$13.500,00, nos termos do 

seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, 

Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). De forma que, o valor a ser pago a 

título de indenização não deve ser o fixado em salários mínimos, conforme 

determina o artigo 3º da Lei nº 6.194/74, mas em conformidade a Lei n° 

11.481/2007. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por DARCI RODRIGUES DA COSTA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, com qualificação nos autos, condenando-a no 

pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária –INPC -, àqueles a 

partir da citação e correção a partir da data do sinistro. Condeno também a 

ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em 

julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

21/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008010-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA PEREIRA PASSOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES PASSOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008010-34.2017 Ação: Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança de 

Valores Autora: Edília Pereira Passos. Réu: Alcy Alves Passos. Vistos, 

etc... EDÍLIA PEREIRA PASSOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na presente ação que move em desfavor de ALCY 

ALVES PASSOS, devidamente qualificado, requereu a desistência da 

ação (id.11488934), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por 

EDÍLIA PEREIRA PASSOS, em desfavor de ALCY ALVES PASSOS, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Determino à senhora Gestora que 

cumpra a decisão de (id.11449236, 1º parágrafo). Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003527-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003527-92.2016 Ação: Execução Hipotecária Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Executados: Celso Leopoldo Nunes e Espólio de Nicanor Leopoldo 

Nunes. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução Hipotecária” que move em desfavor de CELSO LEOPOLDO 

NUNES E ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES, devidamente 

qualificado, ingressou com o petitório de (id.12802480; id.12802485), 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido 

formulado pelas partes é pertinente, uma vez que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de CELSO LEOPOLDO NUNES E 

ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES, com qualificação nos autos, 

com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008160-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C C PERES - ME (RÉU)

CEZAR CELESTINO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008160-15.2017 Ação: Monitória Autor: Banco Santander Brasil S.A. 

Réus: C C Peres Me e Cezar Celestino Peres. Vistos, etc... BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente ação “Monitória” em desfavor de C C PERES ME E 

CEZAR CELESTINO PERES, devidamente qualificados e após seu 

processamento, apresentaram manifestação no (id.12335043), 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 BANCO SANTANDER BRASIL S.A., em desfavor de C 

C PERES ME E CEZAR CELESTINO PERES. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte ré. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003532-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES POR SEU INVENTARIANTE 

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO)

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003532-17.2016 Ação: Execução Hipotecária Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Executados: Celso Leopoldo Nunes e Espólio de Nicanor Leopoldo 

Nunes. Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução Hipotecária” que move em desfavor de CELSO LEOPOLDO 

NUNES E ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES, devidamente 

qualificados, ingressou com o petitório de (id.12802346; id.12802356), 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido 

formulado pelas partes é pertinente, uma vez que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de CELSO LEOPOLDO NUNES E 

ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES, com qualificação nos autos, 

com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Façam as baixas 

devidas. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003292-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR OLIMPIO LEMES (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMERCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003292-91.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Júlio 

Cezar Olimpio Lemes. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc... JÚLIO CEZAR OLIMPIO LEMES, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente 

'Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ' em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, em 14 de março de 2013, o autor foi vítima de acidente de 

trânsito que lhe causou fratura em membro superior direito (antebraço), 

fatos estes devidamente comprovados através de cópia dos documentos 

hospitalares e o motivo, qual seja, acidente de trânsito e boletim de 

ocorrência; que, sabendo da possibil idade de requerer 

administrativamente a indenização ao Seguro Dpvat, o autor solicitou junto 

a seguradora o benefício do seguro em 06.08.2015; que, lhe restou 

negado por ausência de documentação em 03.02.2016, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da ré ao pagamento do valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos 

termos da Tabela da Lei n. 6.194/74 introduzida pela Lei n. 11.945/2009, 

devendo os valores serem acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a contar da citação, além da correção monetária de acordo 

com o índice do INPC que deverá incidir desde o sinistro, mais as 

cominações legais. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária.” Devidamente citada, a ré oferecera contestação, 

onde procurou rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

asseverando: “Preliminarmente, arguiu sobre a necessidade da alteração 

do polo passivo para a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat, 

que o comprovante de residência apresentado pelo autor está em nome de 

terceiro, restando ausente o pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo e, apresenta ainda, 

prejudicial de mérito de prescrição do direito de ação. Por fim, requer o 

reconhecimento da prescrição e, se superada, postula a improcedência do 

pedido, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos.” Sobre a contestação, manifestou a parte autora no 

(id.10780585), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma 

vez que a prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da 

questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, 

convém salientar que a ré em sua contestação apresentara prejudicial de 

mérito de prescrição, asseverando que houve o transcurso de prazo 

superior a (3) três anos entre o acidente, a consolidação da invalidez, a 

negativa do pagamento administrativo por ausência de documentos e o 

ajuizamento da ação, pugnando pela extinção com julgamento de mérito da 

demanda. Depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e, diante da prejudicial de mérito trazida à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece ser extinta. Pois bem, em sede 

de preliminar, arguiu a ré matéria prejudicial de mérito, aduzindo que a 

pretensão do autor restou prescrita com fulcro no artigo 206, §3º, IX, do 

Código Civil, eis que o acidente ocorreu em 14/03/2013 e somente em 

22/05/2017 ingressou com a presente ação, juntando documentos 

hospitalares do ano de 2003 e 2013. Analisando a questão, vê-se que nos 

casos de invalidez permanente é pacífico o entendimento de que “o termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula 278 do 

STJ), pois, só a partir deste momento, que a parte toma ciência de que tem 

o direito de interpor a ação e não a partir da data do acidente, porém, deve 

o requerente comprovar a realização de tratamento médico no lapso 

temporal decorrido entre a data do acidente e o laudo pericial conclusivo 

da invalidez. No caso posto à liça, verifica-se que não existe nenhuma 
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prova de que o autor encontrava-se em tratamento, pelo período de quatro 

anos, até a interposição desta demanda. Razão pela qual, aplica-se, no 

caso, o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, IX do 

atual Código Civil e da Súmula 405 do STJ, uma vez que se trata de 

pretensão de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Sobre a matéria 

em questão, colaciono as seguintes jurisprudências: “APELAÇÃO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. CONTINUIDADE DE 

TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SEGUNDO O ARTIGO 206, § 

3º, INCISO IX, DO NOVO CÓDIGO CIVIL, A PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO 

CONTRA O SEGURADOR PRESCREVE EM TRÊS ANOS. NOS CASOS DE 

INVALIDEZ PERMANENTE, ESSE PRAZO DEVE COMEÇAR A CORRER A 

PARTIR DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA CONSTATOU SUA INVALIDEZ E 

NÃO DA DATA DO ACIDENTE.” (TJ-RO - APL: 00020326120158220002 RO 

0002032-61.2015.822.0002, Relator: Desembargador Rowilson Teixeira, 

Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 12/09/2017.) 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 206, § 3.º, 

IX, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 405 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA 

APONTADA PELO PERITO. APELO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70073723108, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 29/06/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT.PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 

T E R M O  I N I C I A L . P A G A M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  D A 

INDENIZAÇÃO.INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO CONTÍNUO.HONORÁRIOS 

MAJORADOS. TRABALHO RECURSAL.SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO 

PROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1637865-1 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - 

Unânime - - J. 16.03.2017) “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL- ESCOAMENTO - 

EFEITOS. Por dicção do artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil atual, aplicável 

ao caso, a cobrança de seguro obrigatório está sujeita à prescrição 

trienal, prazo na espécie já escoado quando do ajuizamento da ação.” 

(TJ-MG - AC: 10313110036602001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 02/11/0015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 11/11/2015) Sendo assim, tendo o prazo prescricional 

iniciado após o final dos tratamentos em 06.05.2013 (id.7292604), 

restando suspenso (Súmula 229 STJ) em 06.08.2015, ante o pedido 

administrativo de pagamento e findo pela negativa em 03.02.2016, 

havendo o ajuizamento da demanda somente em 22.05.2017, quando já há 

muito ultrapassado o prazo para a sua propositura, devendo, pois, a ação 

ser julgada extinta diante da flagrante prescrição do direito de ação. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTA a presente 'Ação de Cobrança de Diferença de 

Seguro Obrigatório' proposta por JÚLIO CEZAR OLIMPIO LEMES, com 

qualificação nos autos, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, com fulcro no 

parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, devendo ser 

observado o disposto no parágrafo 3º, 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. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET (EXECUTADO)

KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003068-56.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequentes: Eraí 

Maggi Scheffer e Outros. Executados: Katia Elisabeth Gehring Burttet e 

Outra. Vistos, etc... KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET E LIZAINE 

BASTOS MEDEIROS BURTTET, via seu bastante procurador, ingressaram 

com ‘Exceção de Pré-Executividade’ nos presentes autos que lhe movem 

ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI 

SCHEFFER E JOSÉ MARIA BORTOLI, devidamente qualificados, pelos fatos 

elencados no (id.12189407). Instados a se manifestarem, os exceptos 

procuraram rechaçar as alegações da parte excipiente (id.13155216), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: O objetivo da exceção da 

pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário 

à formação e desenvolvimento válido do processo de execução. Luiz 

Peixoto de Siqueira Filho, em sua obra 'Exceção de Pré-executividade, 3ª 

Edição, ed. Lumen Juris, (página 75/76), lecionada: “Assim, quando houver 

nos autos arguição devidamente lastreada em prova pré-constituída, 

suficiente para embasar uma decisão sobre a questão, o juiz está 

obrigado a apreciá-la, visto que todos os atos posteriores de constrição 

material estão subordinados à regularidade da relação processual. No 

caso de não ser suficiente a prova produzida, torna-se necessário 

postergar a discussão para o momento mais apropriado, que é dos 

embargos”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de 

que a arguição de nulidade no processo de execução dar-se-ia por 

simples petição nos autos do processo, assim: “Execução. A nulidade do 

título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples petição, 

uma vez que suscetível de exame ex officio, pelo juiz”. (Resp 3.264-PR, 3ª 

Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91). Porém, a 

exceção de pré-executividade, a despeito da ausência de expressa 

previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico. Contudo, em 

razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de 

ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, 

podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento 

de sua apreciação à prévia segurança do juízo. Assim, como pode e 

cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais 

contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria. 

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, observa-se que a 

alegação preliminar de impropriedade da via eleita, “eis que os títulos 

extrajudiciais juntados estão fundamentados em obrigações para entrega 

de coisa incerta (fungíveis) e não da forma proposta ‘execução por 

quantia certa”, deve ser acolhida, tendo em vista que a presente 

execução possui como objeto a entrega de soja, inclusive, ressalvada por 

cláusula contratual (item 7, id.7215011, pág.6), devendo, portanto, seguir o 

rito disposto no artigo 811 do Código de Processo Civil e não de forma 

inversa. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. 

ENTREGA FUTURA DE SOJA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

PROCEDIMENTO EQUIVOCADO. TÍTULO EXECUTIVO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. 

INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 629 DO CPC. PRINCÍPIO DA 

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. 1. Execução para entrega de 

coisa incerta. Conversão. Na execução para entrega de coisa certa ou 

incerta, o fim específico é a restituição do bem que se encontra no 

patrimônio do devedor (ou de terceiro). Somente após deixar o devedor de 

promover a restituição ou depositar a coisa, objeto do contrato, admite-se 

a conversão para execução por quantia certa. A execução para entrega 

de coisa incerta, por ter procedimento próprio, não admite transformação, 

já de início, para a execução por quantia certa, a não ser no momento 

processual do art. 627 do CPC, após frustrado o procedimento 

estabelecido nos arts. 629 à 631 do CPC. 2. Honorários advocatícios. A 

verba honorária deve traduzir-se num valor que não fira a chamada 'lógica 

do razoável', pois em nome da equidade não se pode baratear a 

sucumbência, nem elevá-la a patamares excessivos. 3. Princípio da 

sucumbência. A sucumbência deve ser sopesada tanto pelo aspecto 

quantitativo quanto pelo jurídico, em que cada parte decai de suas 

pretensões e resistências, respectivamente impostas. Recurso de 

apelação desprovido.” (TJ-PR 9068773 PR 906877-3 (Acórdão), Relator: 

Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 18/07/2012, 15ª Câmara Cível) 
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Em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o acolhimento 

da pretensão dos executados, ante a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido de regular do processo. Por fim, 

em razão do acolhimento da presente exceção, tem se que latente o direito 

da parte executada e seu procurador ao recebimento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, referentes à objeção de 

pré-executividade. Sobre o tema: “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

ACOLHIDA EM PARTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE - Na 

exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais 

são cabíveis em caso de acolhimento do pedido, ainda que parcial - 

Exceção acolhida em parte pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo 

a condenação em honorários em favor do excepto - Decisão reformada 

nesse aspecto, com fixação de honorários no percentual mínimo previsto 

no artigo 85, § 3º, CPC.”(TJ-SP - AI: 20726719420178260000 SP 

2072671-94.2017.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 

28/06/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2017) 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em ACOLHER a “Exceção de Pré-executividade” de (id.12189407), e, via 

de consequência, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente 

ação proposta por ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER E JOSÉ MARIA BORTOLI, em desfavor de 

KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET E LIZAINE BASTOS MEDEIROS 

BURTTET, devidamente qualificados, sem resolução de mérito e, o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, 

condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) (artigo 85, CPC), bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000380-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VIVIANE MARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000380-58.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Agro 

Ferragens Luizão Ltda. Executado: João Viviane Maria. Vistos, etc... 

AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de JOÃO VIVIANE MARIA, 

devidamente qualificado, tendo a parte exequente abandonado a causa 

por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento 

ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no 

processo, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D 

O: A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada no (id.12946384) e, em sendo assim, só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios 

de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo 

promovido por AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, em desfavor de JOÃO 

VIVIANE MARIA, todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no 

artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte exequente. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002816-19.2018 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Danos Morais Autor: João Paulo Marques da Silva. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... JOÃO PAULO 

MARQUES DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente qualificada, 

requereu a desistência da ação no (id.12880112), vindo-me conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003964-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CHAVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003964-36.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Marcelo Chaves Ribeiro. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Busca e Apreensão” em desfavor de MARCELO CHAVES RIBEIRO, 

devidamente qualificado, e após seu processamento, apresentou a 

manifestação de (id.12934532), 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 BANCO 

BRADESCO S.A., em desfavor de MARCELO CHAVES RIBEIRO. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré. 

Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado e, após pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003964-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CHAVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003964-36.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Marcelo Chaves Ribeiro. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A., com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 
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“Busca e Apreensão” em desfavor de MARCELO CHAVES RIBEIRO, 

devidamente qualificado, e após seu processamento, apresentou a 

manifestação de (id.12934532), 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 BANCO 

BRADESCO S.A., em desfavor de MARCELO CHAVES RIBEIRO. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré. 

Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado e, após pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002083-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ARAUJO FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1002083-87.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Josiane Araújo Franco. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, 

etc. JOSIANE ARAÚJO FRANCO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral’ em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, a autora fora contemplada com bolsa de 

estudo, pelo programa chamado ‘Educa Mais Brasil’; que, referida bolsa lhe 

concedia 100% (cem por cento) no que tange a taxa de matrícula e 67% 

(sessenta e sete por cento) sobre o valor das demais parcelas das 

mensalidades do curso; que, após assinar o contrato com o programa 

Educa Mais, a autora realizou vestibular e ingressou na instituição de 

ensino ré, no curso de direito; que, a autora foi até a sede da ré, com toda 

a documentação e comprovantes de pagamentos da adesão do programa 

em mão, a fim de sanar todas as suas dúvidas antes de realizar a 

matrícula; que, naquela oportunidade a autora questionou a preposta da ré 

sobre os procedimentos do FIES, obtendo como resposta que a mesma 

poderia realizar a inscrição e aguardar a abertura das inscrições do FIES; 

que, em virtude da crise econômica que sofreu o país no ano de 2015 o 

Ministério da Educação e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

estipularam novas regras pra aderir ao programa; que, dessa formar a 

autora não conseguiu inscrever-se no programa FIES, mas ainda detinha a 

bolsa do programa Educa Mais Brasil; que, a autora continuou cursando 

regularmente a faculdade, arcando com as mensalidades das quais 

recebia boleto via correios; que, a autora finalizou o 1º semestre da 

faculdade com sucesso; que, ao iniciar o 2º semestre, ainda no ano de 

2015 a autora renovou o contrato com o programa Educa Mais Brasil; que, 

no ano de 2016 a autora optou por cancelar o benefício do programa 

Educa Mais e realizar o trancamento da matrícula, que, foi convencida por 

um dos representantes da ré a aderir a um programa chamado 

‘Parcelamento Estudantil Privado’ (PEP); que, ainda assim não conseguiu 

manter as parcelas, vindo efetivamente a trancar a matricula do curso em 

agosto de 2016; que, após formalizar o trancamento da matrícula, fora 

informada pela representante da ré que teria o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o pagamento financiamentos contratados nos anos de 2015 e 

2016, e que o boleto iria chegar em sua residência via Correios; que, a 

autora informou eu não havia contratado o PEP durante o ano de 2015, 

uma vez que tinha naquele ano o Educa Mais; que, ainda que de posse de 

toda a documentação os colabores da ré alegaram que não tinham 

acessos aquelas informações pelos seus sistemas, razão pela qual a 

autora deveria aguardar; que, passados cerca de sete meses, não 

havendo a autora recebido qualquer tipo de informação, cobrança, ou 

boleto, acreditou que a situação esplanada quando formalizou a 

desistência era um equivoco; que, em meados de fevereiro de 2017 

começaram as ligações e cobranças; que o valor cobrado é de R$ 

14.328,00 (quatorze mil trezentos e vinte e oito reais); que, a cobrança da 

ré é indevida; requereu liminarmente que a ré se abstenha de inserir o 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes; que, no mérito, fosse a 

dívida declara inexistente e a ré condenada ao pagamento de indenização 

por danos morais, atribuindo a causa o valor de R$ 24.328,00 (vinte e 

quatro mil trezentos e vinte e oito reais).” A liminar foi parcialmente 

deferida (ID 6671928), não sobrevindo recurso. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, a autora quando ingressou na instituição de 

ensino ré, requereu bolsa de estudos pelo programa denominado ‘Educa 

Mais Brasil’; que, conforme contrato que acompanha a peça de defesa a 

autora conseguiu desconto de 67% (sessenta e sete por cento) sobre o 

valor da mensalidade; que, diferente do que alega a autora, requereu 

ainda no ano de 2015 o Programa Estudantil Privado (PEP 10); que, no 

segundo semestre de 2015 a autora cumulou benefícios, pagando então 

somente parcelas de R$ 162,26 (cento e sessenta e dois reais e vinte e 

seis centavos); que, o valor integral do curso no ano de 2015 era de R$ 

1.622,56 (um mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis 

centavos), conforme contrato juntado pela própria autora; que a autora 

sabia que estava pagando valor abaixo do devido, uma vez que detinha 

bolsa de 67%, mas o valor que estava sendo pago não completava os 

outros 33% (trinta e três por cento); que, se o PEP não tivesse sido 

lançado em 2015, a autora teria que arcar com débitos no valor de R$ 

6.717,24 (seis mil setecentos e dezessete reais e vinte e quatro 

centavos), com as devidas correções; que, a ré não cometeu qualquer 

equívoco ou fato que enseje os danos morais na forma pleiteada pela 

autora; requer a improcedência da demanda, com a condenação da autora 

em custas e honorários. Juntou documentos e telas de sistema.” Sobre a 

contestação, manifestou-se a parte autora (ID 9655604). Foi determinada 

a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

10150714), oportunidade onde ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório necessário. D E C I D O: Josiane Araujo 

Franco aforou a presente ação em desfavor da instituição de ensino 

Anhanguera Educacional Ltda, pois, segundo alega existe cobrança 

indevida da ré no importe de R$ 14.328,00 (quatorze mil trezentos e vinte e 

oito reais). Alega ainda que referida cobrança fez a autora experimentar 

danos morais de ordem indenizável, bem como requer a declaração de 

inexistência da dívida cobrada. Inexistem preliminares a se decidir. No 

mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece parcial acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva trazida 

na contestação, entendo que a ré não comprovou origem idônea do 

suposto débito, ônus que efetivamente lhe cabia, uma vez que a relação é 

daquela de consumo. Em nenhum momento houve negativa da existência 

de relação jurídica, nem que a autora efetivamente detinha descontos em 

suas mensalidades. Confirma a ré que efetivamente, já no primeiro 

semestre de 2015, era a autora beneficiária do programa ‘Educa Mais 

Brasil’, no percentual de 67% (sessenta e sete por cento) do valor da 

mensalidade, e acabou por cumular indevidamente benefícios do Programa 

Estudantil Privado (PEP 10), o que ensejou a cobrança originária de no 

mínimo R$ R$ 6.717,24 (seis mil setecentos e dezessete reais e vinte e 

quatro centavos). Porém, para sustentar a sua tese defensiva (cumulação 

de benefícios) a autora junta telas sistêmicas que tem força unilateral, ou 

seja, não detém validade jurídica ao fim que se propõe no caso concreto, 

em especial, por referido programa (PEP 10) se tratar de ato formal, o que 

presume-se a existência de um contrato escrito que deveria estar em 

posse da ré, e se juntado aos autos corroboraria com sua versão, o que 

efetivamente não ocorreu. Evidente ressaltar que em que pese a ré 

elencar toda a dinâmica dos fatos, bem como colacionar aos autos 

documentos, estes não são hábeis a elevar a total improcedência da 

demanda na forma que pretende, em razão de se tratarem de telas de 

sistema e demais documentos de cunho unilateral, conforme acima já 

disposto. A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar 

a sua peça defensiva e documentos não conseguiu comprovar qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Do exposto, 

declaro inexigível a dívida cobrada. A parcialidade da prestação 

jurisdicional esbarra na ausência de dano moral indenizável, conforme 

busca a autora. Não vislumbro nos autos ocorrência efetiva de abalo a 

honra subjetiva, uma vez que a mera cobrança não enseja o dano 

pretendido. Frise-se que não houve a inclusão do nome da autora junto 

aos cadastros de inadimplentes, o que seria dano moral puro. O dano 
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moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Dessa forma, não vislumbro que a mera 

cobrança de quantia que nesse ato se declara indevida seja ensejadora 

do dano moral na forma pretendida pela parte autora. Por fim, não cabe ao 

Poder Judiciário firmar correntes paternalistas, ainda que sob o manto da 

hipossuficiência do consumidor, corroborando por via de consequência 

com a já existente banalização do dano moral, instituto que tem por seu 

princípio natural recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por JOSIANE 

ARAUJO FRANCO, com qualificação nos autos, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos, para o 

fim de declarar inexistente a divida no valor de R$ 14.328,00 (quatorze mil 

trezentos e vinte e oito reais). Condeno ainda a parte ré autora ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da dívida declarada inexistente , 

conforme disposto no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, e feitas as anotações e comunicação cabíveis, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 21/maio/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005612-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005612-17.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Rafaela Rodrigues Garcia. Ré: Vestplus Cursos 

Preparatórios Ltda Me. Vistos, etc... RAFAELA RODRIGUES GARCIA, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Busca e Apreensão” em desfavor de VESTPLUS CURSOS 

PREPARATÓRIOS LTDA ME, devidamente qualificado, e após seu 

processamento, apresentou a manifestação de (id.10809508), 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 RAFAELA RODRIGUES GARCIA, em desfavor de 

VESTPLUS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA ME. 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. Dispenso as partes do pagamento das custas 

finais, em consonância com o disposto no §3º do artigo 90 do Código de 

Processo Civil. Façam as baixas devidas. Considerando que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e após as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005636-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PEZZINI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005636-45.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Danilo Pezzini da Silva. Ré: Vest Plus Cursos Preparatórios 

Ltda Epp. Vistos, etc... DANILO PEZZINI DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com “Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de VEST PLUS CURSOS 

PREPARATÓRIOS LTDA EPP, devidamente qualificado, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.10809745), 

pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por DANILO PEZZINI DA SILVA, em desfavor de VEST PLUS CURSOS 

PREPARATÓRIOS LTDA EPP. 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. Dispenso o pagamento das custas processuais remanescentes, com 

fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BALIEIRO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001983-35.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Valdomiro Balieiro de Moraes. Ré: Cofco Brasil S.A. Vistos, etc. 

VALDOMIRO BALIEIRO DE MORAES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’ em desfavor de COFCO 

BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

proprietário da linha telefônica de número (66) 99969-2240 há mais de 11 

(onze) anos; que, há vários meses o autor vem sendo constantemente 

perturbado com telefonemas e principalmente com mensagens – pelo 

aplicativo ‘WhatsApp’ – onde o conteúdo busca informações sobre 

oportunidade de emprego junto a empresa ré; que, questionam se referido 

telefone é do recursos humanos da ré; que, ao questionar o autor sobre a 

origem da obtenção do número, obteve sempre como resposta que 

referido número fora obtido diretamente na internet, na página mantida 

junto ao Facebook; que, as pessoas procuram o autor para tentar contato 

com o setor de recursos humanos da ré; que, enfrenta um verdadeiro 
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suplício; que, notificou a empresa ré, conforme cópia que acompanha a 

peça exordial, recebendo como resposta a informação de que não é 

responsável pela página; que, dessa forma teve o autor que buscar ao 

Poder Judiciário providências; requereu liminarmente que a ré retire o 

número de telefone do autor da página; que, no mérito, a ré condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” A liminar foi indeferida (ID 6150220), 

não sobrevindo recurso. Devidamente citada, a ré não contestou o pedido, 

conforme se pode constatar pelo documento de ID 13210275, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se 

devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". É princípio 

corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não 

contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os 

fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 

da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. Valdomiro Balieiro de Moraes aforou a 

presente ação em desfavor da empresa ré Cofco Brasil S.A, pois, 

segundo alega referida empresa expõe em sua página do Facebook de 

forma indevida o seu número de telefone, e em razão de tal fato tem 

recebido constantemente ligações e mensagens, fazendo assim o autor 

experimentar danos morais de ordem indenizável. Pois bem. Analisando as 

razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado 

a ré que agiu, no mínimo, de forma negligente. O autor, ao tomar 

conhecimento do uso indevido de seu número de celular, bem como a 

origem da informação, notificou extrajudicialmente a ré para que essa 

tomasse as medidas cabíveis. Como resposta a notificação, a ré somente 

alegou não ser dona da página, e que seu nome e marca estavam sendo 

usados de forma indevida. Se reconhece a ré que sua imagem e marca 

estavam sendo usados de forma indevida, não devia medir esforços a fim 

de solucionar o problema, principalmente diante de um direito privado tão 

pessoal sendo lesado, conforme bem explanou o autor em sua 

notificação. Ao invés disso, apenas disse a ré que ‘...fique à vontade para 

tomar as medidas que entender necessárias para resguardar vossos 

interesses relatados na Notificação’(sic), demonstrando total desapreço 

pela situação trazida, como se não fosse de sua competência o uso 

indevido do número de uma linha telefônica particular atrelada diretamente 

ao seu nome e marca. Evidentemente agiu de maneira desidiosa a ré. No 

que tange o dano moral, entendo que esse também é ocorrente. Ter seu 

número de telefone divulgado de maneira indevida, considerando a 

velocidade da propagação das informações nos dias atuais, bem como 

ser diariamente e constantemente incomodado com perguntas, ligações, 

mensagens e afins que não são de sua alçada, ultrapassam o campo do 

mero dissabor cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. 

Divulgação errônea do número de telefone do autor como se fosse o 

contato telefônico de posto de assistência médica do Município do Rio de 

Janeiro. Condenação do ente a corrigir o erro e compensar o dano moral 

sofrido em razão da perda da tranquilidade. Manutenção do valor fixado 

em quatro mil reais. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 

02860361020108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA, 

Data de Julgamento: 10/12/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/12/2013) “Apelação. Responsabilidade civil. Divulgação 

incorreta de número de telefone dos autores na internet. Sentença de 

procedência em Primeiro grau. Processual Civil. Sentença proferida e 

publicada na vigência do CPC de 1973. Princípio "tempus regit actum" que 

se aplica ao caso presente. Acordo firmado com a co-autora e um dos 

corréus. Indenização fixada de forma individualizada em relação a cada 

um dos autores. Solidariedade passiva. Situação que a todos os corréus 

aproveita. Inteligência do artigo 844, § 3º do Código Civil. Homologação 

devida, extinta a ação em relação a esta, prosseguido, no entanto no 

tocante ao coautor e todos os réus. Mérito. Provedor de hospedagem. 

Informações prestadas por terceiros da qual não participa. 

Responsabilidade do provedor de hospedagem. Não ocorrência. Ausência 

de controle do conteúdo ou monitoramento preventivo do material 

divulgado. Responsabilização por fato de terceiro somente após ordem 

judicial específica para tornar o conteúdo indisponível. Aplicação do art. 19 

"caput" da Lei nº 12.965/2014. Sucumbência. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatício arbitrado em R$500,00 devido pelo 

autor. Provedor de conteúdo. Responsabilidade pela propaganda 

veiculada, porque por ele elaborado seu conteúdo. A exploração 

comercial da Internet sujeita às relações de consumo daí advindas da Lei 

nº 8.078/90. Divulgação errônea do número de telefone dos autores. 

Presença dos requisitos necessários à responsabilidade civil . 

Aplicabilidade do CDC, diante da configuração de consumidor equiparado. 

Responsabilidade que independe de culpa. Empresa anunciante. Dever de 

fiscalizar os dados lançados sobre o seu negócio e corrigir eventual erro. 

Responsabilidade objetiva configurada. Danos morais verificados. Abalo 

significativo da tranquilidade do autor que supera o mero aborrecimento 

cotidiano. Indenização. Valor mantido em R$8.000,00. Atendimento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Resultado. Homologada 

composição amigável entre a co-autora Marilice e o corréu Apontador. Em 

relação ao coautor José Sérgio, provido o recurso interposto pelo corréu 

Apontador, não providos os recursos dos demais réus.” (TJ-SP 

00261994520138260506 SP 0026199-45.2013.8.26.0506, Relator: Edson 

Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 12/12/2017, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2017) Resta somente a fixação do 

quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por VALDOMIRO BALIEIRO DE MORAES, com qualificação nos autos, em 

desfavor de COFCO BRASIL S.A, com qualificação nos autos, para o fim 

de: a) determinar a exclusão do número de celular do autor -(66) 

99969-2240- da página do Facebook que leva o antigo nome da ré (Noble 

Brasil – Rondonópolis), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena da 

aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando 

desde já limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno também a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 
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10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em julgado, 

não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 21/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005061-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIVAN DIVINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARINA AGUIAR CAMACHO AMANCIO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1005061-71.2016 Ação: Indenização por Danos Causados em Acidente de 

Trânsito Autor: José Araujo dos Santos Ré: Helivan Divino Da Silva Vistos, 

etc. JOSE ARAUJO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Indenização 

por Danos Causados em Acidente de Trânsito' em desfavor de HELIVAN 

DIVINO DA SILVA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, no dia 

02.09.2016, por volta das 09:00, o autor ao sair da empresa onde trabalha, 

conduzindo uma motocicleta Honda, CG 125, de cor roxa, placa JYX-3790, 

trafegava na rua José Barriga, no bairro Vila Aurora, quando o réu, 

conduzindo um veículo Volkswagen Fox, de placa ERU-6472, veio a 

invadir a preferencial e abalroar o autor; que, ainda que o autor tentasse 

diminuir a marcha ou frenar, não obteve êxito; que, o réu invadiu a 

preferencial de maneira negligente e imprudente, razão pela qual atropelou 

o autor; que, o réu tentou dissimular os fatos e adulterar as provas, 

manobrando seu carro para a frente da motocicleta do autor, tentando 

assim induzir a perícia de que estaria na mesma via de trajeto do autor; 

que, o autor foi atendido primeiramente no local do acidente pelo SAMU e 

posteriormente encaminhado ao pronto atendimento dessa cidade; que, foi 

diagnosticado com escoriações na região da escápula, ombro deslocado e 

fratura nas costelas, o que causou a impossibilidade de o autor retornar 

ao seu trabalho e experimentando assim danos de ordem material, moral e 

lucros cessantes; que, o réu deteve de forma indevida a motocicleta do 

autor e tentou cobrar-lhe pelos danos que ele mesmo causou; requereu 

liminarmente a fixação de alimento provisionais no valor de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais); que, no mérito, requer a procedência dos 

pedidos, com a condenação do réu em danos materiais e lucros 

cessantes no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), 

bem como danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e 

ainda R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 32.640,00 (trinta e dois mil 

seiscentos e quarenta reais).” O pedido liminar restou indeferido (ID 

4620000), não sobrevindo recurso. Devidamente citado, apresentou 

contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, dizendo: “Que, diferente do que alega o autor, na data do sinistro o 

réu trafegava pela Rua Ariadne Feltrin, via preferencial, quando foi 

surpreendido pelo autor que conduzia uma motocicleta Honda, invadindo a 

via preferencial e se chocando com seu veículo; que, existe sinalização 

de pare na via a qual estava o autor, não tendo essa obedecido; que, a 

dinâmica do acidente está descrita no boletim de ocorrências; que, foi o 

réu quem fez contato com o SAMU; que, a motocicleta do autor 

efetivamente foi recolhida do local do acidente pelo réu, mas em razão do 

autor ter informado que não tinha ninguém para fazer isso por ele e temia 

que a mesma fosse furtada; que, tanto sabia de sua culpa no sinistro que 

o autor permitiu que o réu fotografasse seus documentos, bem como lhe 

fora entregue um cartão para que quando se recuperasse do acidente 

entrasse em contato com o réu, o que não ocorreu; que, fora 

surpreendido por policiais para a entrega da motocicleta, o que em 

verdade foi criação realizada pelo autor a fim de prejudicar o réu; que, 

como prova existe declaração exarada pelo autor de que não queria fazer 

representação em face do réu; que, a rua em que o autor alega que 

estava trafegando, Rua José Barriga, não faz intersecção com a do local 

do acidente; que, não há culpa por parte do réu apta a ensejar a 

procedência da demanda; que, não há que se falar em danos materiais, 

morais e estéticos; que, no mérito, a ação seja julgada improcedente com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 8075797). Houve 

audiência preliminar, a qual restou inexistosa (ID 5843012). Saneado o 

feito, designou-se dia e horário para realização de audiência de instrução 

(ID 11320288). Na audiência de instrução houve a desistência da 

produção da prova pericial requerida incialmente pelo autor, com anuência 

do réu, bem como ouvida uma testemunha e tomado o depoimento pessoal 

do réu. Fora ainda apresentado alegações orais pelos procuradores das 

partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a reparação de 

danos materiais, morais, lucros cessantes e estéticos, porque, segundo a 

inicial, na data de 02 de setembro de 2.016, trafegava o autor em uma 

motocicleta pela rua José Barriga, na Vila Aurora, quando o réu, 

conduzindo um veículo Volkswagen Fox, invadiu a preferencial de maneira 

negligente e imprudente, colidindo com o autor, trazendo-lhe como 

consequência fraturas e escoriações, e, assim, fazendo experimentar os 

danos que pleiteia. Depois de acurada análise das razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois todo o 

contexto probatório trazido aos autos evidencia que, ao contrário do que 

alega o autor, o acidente ocorreu em verdade por culpa exclusiva sua. A 

regra do ônus da prova, prevista no artigo 373 e seus incisos, do Código 

de Processo Civil, faz recair sobre o autor o ônus de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito, sendo que em contrapartida impõe à ré o ônus 

de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo daquele direito. 

Incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo os veículos 

das partes. Cada uma das partes noticiou a autoridade policial, por meio de 

boletim de ocorrências, sua versão dos fatos. 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). “CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE 

DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA POLICIAL NÃO ELIDIDA. I- O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, 

PREVALECENDO ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO. (...).” (STJ - RESP 

4.365/RS - Rel. Min. Waldemar Zveiter - 3ª T. - J. 09.10.1990 - DJ 

05.11.1990 - p. 12430). “Acidente de trânsito. (...). Boletim de ocorrência 

feito por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. 

(...). 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual 

chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de 

convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele 

boletim decorrente de relato unilateral da parte.” (STJ - RESP 302.462/ES - 

Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - 3ª T. - J. 15.10.2001 - DJ 

04.02.2002 - p. 351). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CULPA DO RÉU 

DEMONSTRADA. O boletim de ocorrência policial goza de presunção 

relativa de veracidade, não tendo sido elidida por prova em sentido 

contrário. Apelo Provido.” (TJRS - Ap. 70014901078 - Rel. Des. Antônio 

Maria Rodrigues de Freitas Iserhard - 11ª C. Cív. - J. 09.08.2006). Contudo, 

ao realizarem seus respectivos relatos junto à autoridade policial, cada 

parte o fez de forma diferente, ou seja, nenhuma das duas versões 

servem para elucidar e firmar convencimento acerca do caso concreto. 

São unilaterais, e não daquela redigida por agente de fé pública. Pois bem. 

Ocorre que, todo o contexto probatório leva a crer que a versão trazida 

pelo réu, é a que mais se aproxima da verdade real. Isto porque, cabe 

inicialmente frisar que as fotos trazidas na peça de contestação, 

demonstram verdade diferente da narrada pelo autor. Efetivamente, a via 

na qual trafegava, além de não ser a Rua José Barriga, também não era a 

preferencial, como resta evidenciado pela placa de sinalização “PARE”, ao 

qual o autor não respeitou (ID 5897033, págs. 3,4,8 e 9). Ademais, a única 

testemunha ouvida em juízo, confirma a versão trazida pela parte ré, ou 
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seja, de que o autor foi quem ocasionou o acidente ao invadir a via 

preferencial. Referida testemunha ainda confirmou a posição dos veículos, 

nitidamente aquela esposada da peça de defesa e reafirmada pelas 

fotografias já mencionada. Busca o autor direito que não possui, sendo 

que certamente o acidente poderia ter sido evitado, se estivesse 

realizando direção defensiva, atenciosa, com o mínimo de cautela que se 

espera de alguém que conduz veículo motorizado. Nessa conformidade, é 

possível concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor 

da motocicleta, ou seja, o autor, que agiu de forma imprudente e negligente 

ao invadir rua preferencial, sem atentar-se para as sinalizações das vias, 

bem como para o trânsito em si, ocasionando o abalroamento. E sobre o 

tema a jurisprudência não destoa: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO 

SINALIZADO POR SEMÁFORO. PARTE AUTORA QUE TRAFEGAVA NA 

VIA PREFERENCIAL. AGIU O RÉU COM CULPA AO NÃO OBSERVAR A 

PLACA DE "PARE" NA VIA PERCORRIDA. ARTIGO 44 DO CTB. DANOS 

MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA E 

DECORRENTE DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DO 

ACIDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007393556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018).” (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71007393556 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018) “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE RÉ QUE TRAFEGAVA NA VIA 

PREFERENCIAL. DEIXOU O AUTOR DE OBSERVAR A PLACA DE "PARE" 

NA VIA PERCORRIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 34 DO CTB. 

COLETIVO RÉU QUE JÁ TINHA INICIADO A MANOBRA DE CONVERSÃO À 

ESQUERDA CABENDO AO AUTOR AGUARDAR A CONCLUSÃO EM 

DISTÂNCIA SEGURA E INDICADA PELA SINALIZAÇÃO. CULPA 

EXCLUSIVA DO REQUERENTE PELO ACIDENTE. REFORMA DA SENTENÇA 

PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006947907, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 13/07/2017).”(TJ-RS 

- Recurso Cível: 71006947907 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 13/07/2017, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2017) “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA NO SENTIDO DA CULPA 

DO CONDUTOR DO TÁXI DO AUTOR QUE ADENTROU NA VIA PRINCIPAL 

SEM OBSERVAR A PLACA DE "PARE" EXISTENTE NO LOCAL. 

PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA QUE RESTOU 

ELIDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO QUE 

DEVE SER PRESUMIDO IDÔNEO, NA AUSÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004869152, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 30/04/2014)” 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004869152 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/05/2014) 

Portanto, por tudo o que conta nos autos, em especial pelas provas 

documentais e testemunhais, a improcedência da presente demanda é 

medida que se impõe imperiosamente. Face ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente 'Indenização por Danos Causados em 

Acidente de Trânsito' proposta por JOSE ARAUJO DOS SANTOS, em 

desfavor de HELIVAN DIVINO DA SILVA, todos com qualificação nos 

autos, via de consequência, condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa e o faço com amparo no parágrafo 2º, 

do artigo 85, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o que 

dispõe o artigo 98, §3º do mesmo codex. Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, expeça-se o necessário e, após feitas as anotações 

de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 21/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010159-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010159-03.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização Autor: Sandro Soares Giglio. Ré: Unic Educacional Ltda. 

Vistos, etc... SANDRO SOARES GIGLIO, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de UNIC EDUCACIONAL 

LTDA, devidamente qualificada, e, após seu processamento, sobreveio o 

petitório de acordo de (id.12647417), pugnando pela extinção da presente 

ação, vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada nestes autos proposta por SANDRO SOARES GIGLIO, em 

desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA. 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. Dispenso o pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. 

Façam as baixas necessárias. Considerando que as partes renunciaram 

ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

feitas as anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009773-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO NUNES CABETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009773-70.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Nelio Nunes 

Cabette. Ré: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. 

Vistos, etc. NELIO NUNES CABETTE, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste a presente ‘Ação De Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Indenização’ em desfavor de SANTA CASA DE 

MISERICÓRIDA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, o autor é médico anestesista e participa do 

corpo clinico da ré desde o ano de 1989; que, em 29 de setembro de 2006 

recebeu um comunicado assinado pelo diretor presidente da ré e também 

pelo procurador jurídico, no qual informava que a partir do mês de outubro 

daquele ano não mais faria o autor parte das escalas de plantão, 

continuando a participar do corpo clínico, podendo atender pacientes 

particulares e de convênios; que, o autor procurou saber o real motivo de 

sua dispensa, questionando por meio de requerimento, o qual não foi 

respondido; que, foi necessário o ingresso junto ao Conselho Regional de 

Medicina, tendo recebido então a resposta de que o autor havia se 

recusado a assinar contrato de prestação de serviços médicos que 

estavam sendo propostos pela direção da Santa Casa; que, a recusa em 

assinar o contrato não era verdadeira, tendo ocorrido em verdade 

questionamento de seus termos eis que esses estavam em desacordo 

com o que regula o regimento interno do corpo clinico; que, diante disso 

teve o autor que entrar com ação junto a Justiça do Trabalho com a 

finalidade de garantir aquilo que entendia como seu direito; que, o feito 

teve sua regular tramitação junto a 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis 

sob o número 00612.2008.021.23.00-3, com sentença de procedência dos 

pedidos formulados confirmada em grau recursal e transitada em julgado; 

que, ainda assim a ré, intimada a dar cumprimento ao comando judicial, o 

fez de forma desigual ao demais anestesistas que ali trabalhavam, o que 

ensejou nova ação na Justiça do Trabalho que ordenou a equidade na 

distribuição dos plantões, o que foi efetivamente obedecido; que, toda a 
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situação teve a sua resolução em outubro de 2009, demonstrando 

claramente uma perseguição da ré para com a autora; que, dada a 

gravidade da situação, não somente porque não se respeitava a escala de 

plantão, mas também porque acabava por colocar em risco a finalidade do 

hospital réu; que, foi apresentado um plano de contratação de uma pessoa 

jurídica única para a realização dos serviços de anestesia; que, o autor 

somente teve ciência dessa notícia por meio de um colega via aplicativo de 

mensagens de celular onde revelou a intenção da ré de deixar o autor fora 

do sistema de plantão; que, o autor fora completamente tolhido de 

participar das deliberações acerca do projeto “Santa Casa 2020”; que, o 

autor realizou requerimento a fim de pleitear referidos esclarecimentos; 

que, houve resposta evasiva confeccionada por advogado contratado 

pela ré; que, referida conduta demonstra total despeito para com o autor; 

que, a conduta da ré impossibilita do autor de efetivamente exercer os 

direitos que a condição de membro efetivo do corpo clinico lhe traz; que, 

as mudanças trazidas retiram a possibilidade do autor de continuar seu 

labor , descumprindo seus direitos de membro efetivo do corpo clínico; 

que, a dispensa inopinada e sumária causou grande impacto na vida do 

autor, uma vez que não está mais atendendo nem mesmo os pacientes 

conveniados, eis que não está na escala de plantão; que, viu sua 

produtividade despencar dá média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 

R$ 2.934,79 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove 

centavos) em janeiro de 2017; que, assim se viu obrigado a guerrear junto 

ao Poder Judiciário; que, existe dano moral a ser indenizado; requereu 

liminarmente a reintegração junto ao quadro de plantão; no mérito a 

condenação da ré a reinserção do autor nas escalas e ao pagamento de 

indenização em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Juntou documentos.”. O pedido liminar restou indeferido (id 10879981). 

Devidamente intimada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, preliminarmente, é 

incompetente a Justiça do Trabalho, pois a relação da natureza existente 

entre as partes é cível; que o autor havia proposto anteriormente ação 

junto a Justiça Estadual, sob o número 10798-48.2011.811.0003 (cód. 

702820), havendo declínio de competência para a Justiça do Trabalho; 

que, ao receber a ação, sob o número 0000238-35.2013.5.23.0022, o juízo 

trabalhista suscitou conflito negativo de competência, sendo os autos 

remetidos ao Tribunal; que, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do 

conflito de competência e declarou competente o juízo Estadual da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis – MT; que, é parte ilegítima a Santa 

Casa de Misericórdia e Maternidade para figurar no polo passivo da 

demanda; que, o regimento interno da associação de médicos dos corpo 

clinico da Santa Casa de Misericórdia é quem possui plena autonomia para 

deliberar e eleger seus membros, não tendo a ré qualquer participação em 

tal processo, razão pela qual é ilegítima; que, a ré é gestora administrativa 

do hospital, ao passo que o corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia é 

o gestor técnico dos médicos e prestadores de serviços; que, a ré não 

possui qualquer tipo de interferência ou poder de escolha sobre os 

membros do corpo clínico; que, se houve alguma espécie de tratamento 

discriminatório para com o autor a suposta ilegalidade deve ser pleiteada 

junto daquele que realizou o ato; que, o autor continua trabalhando, não 

tendo os fatos ocorridos na forma narrada; que, o autor não faz prova de 

que fora excluído das escalas de plantão; que, nenhuma norma fora 

infringida pela ré; que, a ré decidiu rescindir os contratos individuais e 

informou regularmente os médicos; que, a ré comunicou aos anestesistas 

que todos os contratos individuais de prestação de serviço, firmados por 

pessoas físicas ou jurídicas, seriam encerrados em 31.12.2016; que, além 

disso deixou claro aos anestesistas que já prestavam serviços na Santa 

Casa tivessem interesse organizassem mais de um grupo, para que 

fossem as propostas analisadas; que, somente um grupo se apresentou 

na data aprazada; que, realizou-se em 15.12.2016 reunião com confecção 

de ata, ocasião na qual compareceu somente a pessoa jurídica SARON – 

Serviço de Anestesia de Rondonópolis; que, ficou então referida empresa 

encarregada da realização das escalas de plantões, entre seus 

componentes; que, o reclamante continua a fazer parte do corpo clinico e 

prestando seu serviço junto a santa casa, tendo tão somente havido a 

rescisão contratual dos serviços conveniados ao SUS; que inexiste dano 

moral a ser indenizado; que, estão ausentes os requisitos da 

responsabilidade civil e do dano moral. Por fim, pugnou pela total 

improcedência dos fatos alegados na peça vestibular. Juntou 

documentos.” Houve audiência de conciliação, restando a mesma 

inexistosa. Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 

10880648). O Juízo Trabalhista declinou sua competência (ID 10880678), e 

após o trânsito em julgado daquela decisão, vieram os autos conclusos 

por redistribuição. Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória (ID 11871269), requerendo as 

partes o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de 

Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, 

que teve sua origem na Justiça do Trabalho, onde o autor, Nelio Nunes 

Cabette, pretendem que a ré, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis, o reintegre aos plantões, bem como o indenize no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, pois entende 

que sofreu perseguição. A preliminar aventada pela parte ré, qual seja, de 

que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não merece 

prosperar. Isto porque, conforme reconhece em sua peça de contestação, 

optou a ré por realizar comunicação de rescisão dos contratos de 

prestações de serviços, informando sob nova sistemática de como se 

daria as escalas de plantões, não cabendo alegar nesse momento que 

não praticou nenhum ato. Do exposto, rejeito-a. Cabe no entanto, verificar 

se referido ato é daquele válido, aceitável ou se foi realizado em 

desacordo as normas previstas contratualmente, e aí sim reside a espinha 

dorsal do presente feito. No mérito, analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. A 

procedência da demanda é obstada por ausência de ato ilícito praticado 

pela ré. Inegavelmente a ré realizou rescisão do contrato de prestação de 

serviço do autor, mas pelo que consta do documento de ID 10881782 

referido ato foi praticado para com todos aqueles que até ali detinham, 

como o autor, igual vinculo com a ré. Inclusive referido documento é claro 

ainda no sentido de que havia ‘necessidade de contratação de uma única 

equipe de anestesistas, sob a coordenação de um único profissional, 

respondendo todos solidariamente pelos serviços da equipe’ (sic) e ainda 

que ‘Casos os anestesistas que já prestam serviços a Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis tenham interesse em aderir a 

essa nova contratação, deverão organizar em equipe, sob a 

responsabilidade de um Coordenador nomeado para representa-los, 

manifestando seu interesse até o dia 30/11/2016, para consequente 

formalização contratual.’ (sic) Não há nos autos qualquer ponto mínimo 

probante de que, efetivamente, a ré tenha engendrado uma nova situação 

com o objetivo de perseguir o autor, de retirar-lhe algum direito. Em que 

pese efetivamente ter garantido na Justiça do Trabalho o seu retorno as 

escalas de plantões anteriormente, tratavam-se de condutas diversas. Ao 

que tudo demonstra, em verdade, deixou o autor de apresentar os 

requisitos necessários para concorrer com a nova forma de contratação 

proposta pela instituição, contratação essa que não demonstrou nenhuma 

ilicitude. O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o 

abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. 

Assim já disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar 

o dano moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não 

lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da 

personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom 

nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição 

Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também 

leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta 

aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, 

insuscetível de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra 

corrente conceitua dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, 

como é o caso do doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: 

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem 

juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – 

dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão 

material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 

2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta espécie de definição, 

em suas palavras: “O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de 

direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem 

ser patrimoniais ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em 

patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria 

constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Inexistindo 

conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em reintegração do 

autor as escalas de plantões, tampouco em danos morais indenizáveis. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 
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IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação De Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais’, promovida por NELIO NUNES CABETTE, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos. 

Condeno o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa. 

Transitada em julgado, e feitas as anotações e comunicação cabíveis, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

21/maio/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000833-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000833-82/2018 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: L. 

C. dos Santos Cursos ME. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de L. C. DOS SANTOS 

CURSOS ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002883-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003425-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE SOUSA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000817-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SEBASTIANA DE JESUS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000817-65.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 43.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LAURA SEBASTIANA DE JESUS REIS Parte Ré: 

RÉU: BANCO BMG, CREDI$NIL PESSOA A SER INTIMADA: AUTOR: LAURA 

SEBASTIANA DE JESUS REIS, brasileira, casada, residente e domiciliada 

na Rua Padre Miguel, 627, Bairro: Centro - São José do Povo - 

Rondonópolis - MT., CEP: 78.773-000 Senhor(a): AUTOR: LAURA 

SEBASTIANA DE JESUS REIS 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 que no 

prazo de 05 dias se manifeste sobre as correspondências devolvidas, 

cujas cópias (dos AR's), segue em anexo, sob pena de extinção do feito. 

RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE CARLOS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: CENTRO, 

RONDONÓPOLIS-MT

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARVALHO DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Carlos da Silva (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Jardim Rui 

Barbosa - Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/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 - Dados do processo: Processo: 1001162-94.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.549,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELISANGELA DOS SANTOS 

PEREIRA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007521-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Jayme Cotta Gonçalves Pereira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Vila Birigui - 

Rondonópolis - MT.

Despacho Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1003326-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA XAVIER SOBRINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA MENDES DE MOURA OAB - MT24667/O (ADVOGADO)

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003326-32.2018.8.11.0003 

IMPETRANTE: VALQUIRIA XAVIER SOBRINHO IMPETRADO: 

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. Em 

tempo, esclareça a impetrante, em 05 (cinco) dias, qual o agente coator da 

lide, haja vista ter indicado no polo passivo de sua petição a empresa SPC 

BRASIL, havendo, contudo, cadastrado no sistema PJe como demandada 

a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, e discorrido em 

sua narrativa fática que esta empresa (CDL) teria negado o fornecimento 

das informações solicitadas. Consigne-se que as empresas SPC BRASIL e 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS constituem 

pessoas jurídicas distintas, possuindo, portanto, qualificação diversa 

(CNPJ, endereço, etc.), devendo a impetrante, no mesmo prazo, adequar o 

polo passivo da demanda, se for o caso. A seguir, imediatamente 

conclusos para as deliberações necessárias. RONDONÓPOLIS, 22 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002394-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA SPEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO OAB - MT22092/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALIBIO KLEIN (REQUERIDO)

MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002394-15.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 14.526,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELCI MARIA SPEISS 

Parte Ré: REQUERIDO: MATRIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, 

ATALIBIO KLEIN Senhor(a): REQUERENTE: NELCI MARIA SPEISS Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, do inteiro teor da decisão ID 

13130180, conforme abaixo transcrita. Despacho/Decisão: "Vistos etc. 

Diante do teor da certidão retro, CANCELO a audiência designada para o 

dia 05.06.2018. Demais disso, manifeste-se a parte autora, em 05 (cinco) 

dias, requerendo providência efetiva para a citação da requerida MATRIZ 

ASSESSORIA ILIMITADA. A seguir, conclusos para redesignação da 

audiência . Cumpra-se." SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 725651 Nr: 6608-71.2013.811.0003

 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: JOSIANE BANDEIRA, WELTON BANDEIRA MONÇÃO, 

WANDERSON BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROK - 

OAB:91.311/SP, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - OAB:OAB/10254 

/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação.

Intimada a se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelos 

autores, a requerida postulou a aplicação de multa estabelecida no artigo 

81 do NCPC/2015, a fim de condenar os requerentes à litigância de má-fé, 

em face de já haverem recebido extrajudicialmente o valor do seguro 

pleiteado.

No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que, não restou 

comprovada a litigância de má-fé pelos autores, nos termos em que 

alegada pela ré. De fato, não há elementos suficientes a ensejar o 

acolhimento de aludido pleito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

aplicação de multa prevista no art. 81 do NCPC/2015.

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 
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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 a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. No entanto, como os autores são beneficiários da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do 

prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do 

novo CPC).

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755709 Nr: 10705-80.2014.811.0003

 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: TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMIG TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls.250/252.

 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.

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 294499 Nr: 8980-76.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VALE GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/RO5553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

- OAB:MT/5010

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, bem como a extinção do feito.

A redação do artigo 924, inciso II, da Lei n.º 13.105/15 - Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).

Por todo o exposto, noticiado a transação entre as partes, HOMOLOGO o 

acordo entabulado, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de 

consequência, julgo extinta a presente execução com resolução de mérito, 

o que faço com base nos artigos 487, inciso III, alínea “b” c/c 924, inciso II, 

ambos do CPC/15.

Honorários na forma pactuada. Eventuais custas finais pelo devedor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 771086 Nr: 2739-32.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 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 10:30H, 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 778020 Nr: 5411-13.2015.811.0003

 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: ARIELE PEREIRA DE SOUZA MAGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte no sentido de produção de prova 

oral, de modo a evitar futura alegação de nulidade, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 08h30min, 

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.: 416401 Nr: 12078-59.2008.811.0003
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 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: 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:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, 

constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e determinando o 

prosseguimento do processo na forma prevista em lei, forte no art. 702, § 

8°, do CPC/15, no importe de R$ 7.212,00 (sete mil duzentos e doze reais), 

corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do vencimento, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados desde a 

citação.CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% (quinze 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 788108 Nr: 9476-51.2015.811.0003

 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): ADEMIR CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, 

constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e determinando o 

prosseguimento do processo na forma prevista em lei, forte no art. 702, § 

8°, do CPC/15, no importe de R$ 2.707,98 (dois mil setecentos e sete reais 

e noventa e oito centavos), acrescido dos encargos contratuais 

estabelecidos, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do 

vencimento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados desde a citação.CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

estes 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 780308 Nr: 6328-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 Vistos etc.

A parte embargada opôs embargos de declaração em face da sentença 

de fls. 95, que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que houve 

contradição no referido decisum.

 Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Todavia, os embargos opostos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na aludida decisão, 

além de ser visível o caráter infringente que se procura dar com a 

oposição dos embargos manejados.

Assim, observa-se que o embargante, irresignado com o conteúdo do 

decisum, pretende modificá-lo por esta via, o que, todavia, não é 

admissível por meio do recurso utilizado - embargos de declaração.

 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.”

Observa-se, portanto, que a embargante objetiva atacar o próprio 

conteúdo da decisão, não indicando eventual omissão, obscuridade ou 

contradição em seu conteúdo, mas fundamentos que devem ser 

apontados pelo recurso próprio, que não é este.

Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS, mantendo a decisão embargada na íntegra, 

tal como foi lançada.

 Quanto ao pedido de fls. 99/100, INDEFIRO por falta de previsão legal.

Desse modo, cumpra-se integralmente a decisão de fls.95.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384627 Nr: 12708-86.2006.811.0003

 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: CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA, 

CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRA OTM TRANSPORTES LTDA, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A, EXPRESSO VITORIA XINGU LTDA, 

CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, LUCIANO MEDEIROS PASA - OAB:37919/PR, 

LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - OAB:OAB/MS5.119, ROMY 

KLIEMANN PFEFFER - OAB:59.311/PR

 INTIMAÇÃO das partes do inteiro teor da decisão de fls. 801, conforme a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Em face do teor do pedido de fls. 800, 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 748 abrindo-se vista às partes 

para memorias finais no prazo de lei.

 A seguir, conclusos para sentença."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712777 Nr: 7860-46.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PRATAVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JACKS REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILMAR ADRIANO PAZ 

MOURA - OAB:OAB/PR 80.779

 Vistos etc.

A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de fls. 

117/118, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a referida sentença foi 

publicada em audiência (14.12.2017), consoante fls. 118-verso. O prazo 

para as partes apresentarem embargos de declaração começou em 

15.12.2017 e terminou em 23.01.2018. Todavia, o demandante apenas 

opôs embargos de declaração no dia 25.01.2018, ou seja, fora do prazo 

de 05 (cinco) dias previsto no CPC/15.

Assim sendo, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manejados às 

fls. 124/127, porquanto são evidentemente intempestivos.

NÃO CONHEÇO, PORTANTO, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

AFORADOS INTEMPESTIVAMENTE.
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 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 117/118.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714047 Nr: 9207-17.2012.811.0003

 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): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, CARLOS CESAR DE 

OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, 

PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos em exame, verifico que há necessidade de 

CHAMAR O FEITO À ORDEM.

Isso porque, quando do cumprimento da decisão de fls. 68, foram 

expedidas apenas as cartas de citação dos requeridos AUTO POSTO 

SHOPPING LTDA e CARLOS CESAR DE OLIVEIRA (fls. 69/70), que não 

foram localizados (fls. 71/72 e 118).

Destarte, verifico que até o presente momento sequer foi realizada a 

tentativa de citação pessoal dos requeridos SILVIA ELOIZA RODRIGUES, 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e JAIRA 

CARMARGO OLIVEIRA, devidamente qualificados às fls. 05-verso.

Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 126 e declaro a nulidade dos 

atos subsequentes, mantendo os seus efeitos, tão somente, em relação 

aos requeridos AUTO POSTO SHOPPING LTDA e CARLOS CESAR DE 

OLIVEIRA, validamente citados por edital.

Desse modo, citem-se os requeridos SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e JAIRA 

CARMARGO OLIVEIRA, pela via postal, nos endereços indicados às fls. 

05-verso, impulsionando o feito em seguida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812879 Nr: 469-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTISPRAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, bem como a extinção do feito.

No entanto, não atenderam os litigantes ao despacho de fls. 79 e nem 

acostaram aos autos a Escritura Pública de Composição, Confissão e 

Assunção de Dívida mencionada às fls. 76, verso (cláusula quinta), cuja 

juntada ali anunciaram.

Assim, intimem-se os litigantes para que sanem as falhas mencionadas 

acima, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem análise 

de mérito, consoante artigo 485, III, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 896582 Nr: 4148-38.2018.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBC INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS EPP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o sistema PJE encontra-se implantado nesta comarca 

desde maio de 2016, intime-se a parte autora para que distribua o feito de 

forma eletrônica, no prazo de 15 (quinze) dias, o que deverá ser 

comprovado nestes autos, no mesmo prazo.

A seguir, e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 801273 Nr: 14862-62.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 57).

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.

Eventuais custas remanescentes deverão ser arcadas pela parte autora.

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.: 753100 Nr: 9352-05.2014.811.0003

 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: MARLENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA- ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:16.069-E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9.866 

MT, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 95).

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 a parte autora ao pagamento das custas processuais.

No entanto, como o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC).

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 
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anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445182 Nr: 364-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POTENCIAL ABATEDOURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT/2935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido devidamente intimada, a parte autora não promoveu 

o regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 817923 Nr: 2187-33.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON JUNIOR PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido devidamente intimada, a parte autora não promoveu 

o regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. No entanto, como o autor é beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo 

CPC).

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 392923 Nr: 6520-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO MARIO CORBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante o pedido de fl. 125, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem 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 por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703427 Nr: 11405-61.2011.811.0003

 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: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ENGESUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/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 acerca do início 

dos trabalhos periciais com data marcada para o dia 12/06/2018 (TERÇA - 

FEIRA) às 13:00h, bem como das informações contidas no petitório de fls. 

633.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736359 Nr: 15718-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

 Po fim, INDEFIRO o pedido de fls. 51, em face da ausência de previsão 

legal para tanto.

Às providências, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 297791 Nr: 542-27.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SIMPLICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:15.890/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Providencie-se o necessário ao levantamento dos valores bloqueados, 

mediante a expedição de alvará para depósito na conta bancária declinada 

pelo exequente às fls. 93, desde que inerte o devedor quanto à intimação 

acerca da constrição, o que deverá ser previamente certificado.

No mais, defiro o pedido de requisição de informações junto à Secretaria 

da Receita Federal, acerca do CPF/CNPJ da parte executada, estando 

evidentemente esgotadas as providências destinadas à busca de bens. 

Essa circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos 

moldes postulados.

Nesse sentido:

"A autorização para consulta ao sistema INFOJUD deve ser operada em 

caráter excepcional, esgotados todas as diligencias necessárias. Nesse 

sentido: 'A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em 

caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a 

quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte 

executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos 

meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de 

penhora' (Acórdão n. 888115, 20140020249844AGI, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015)". 

(Acórdão n.928892, 20150020309733AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

12/04/2016. Pág.: 229).

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, vista à parte credora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006303-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LEITE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006303-31/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Gustavo Leite 

Pires. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

GUSTAVO LEITE PIRES, com qualificação nos autos, ingressara com 

‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.297/302 

– correspondência ID 11395018), vindo-me os autos conclusos. 

Inicialmente cabe destacar, que a parte alega embargar decisão de 

(fls.294/295 – correspondência ID 11190533), entretanto, compulsando 

detidamente os autos verifica-se que as referidas laudas tratam-se de 

despacho e não decisão, sendo àquele inaplicável a oposição de 

embargos declaratórios. Ademais, da leitura dos referidos embargos 

depreende-se ainda que os mesmos se opõem à determinação de 

adequação dos documentos carreados à inicial (opondo-se a 

apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda), 

que ocorrera via “Despacho de Mero Expediente” à (fls.294/295 – 

correspondência ID 11190533). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Salutar é transcrever o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.294/295 – correspondência ID 11190533), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). Neste 

contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em 

relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do embargante em 

relação ao despacho, não sustentando quaisquer das condições 

existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar lastro à 

pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm 

o único propósito de hostilizar o despacho tal como produzido, declinando 

omissões que na verdade inexistem, de modo que se o embargante 

entende que o despacho produzido se mostra injusto, não será na via dos 

embargos declaratórios que obterão provimento jurisdicional colidente com 

aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO 

EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE 

ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- Revelam-se 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - Omissão, 

contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2- A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses 
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casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 

os embargos não merecem prosperar. 3- O vício que autoriza os 

embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a 

contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e 

o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do 

STJ. 4- Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente 

levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas 

foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, 

são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - 

(2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 

16.05.2011 - p. 419). Ademais, inadmissível é a interposição de embargos 

de declaração para opor-se sobre teor constante em despacho de mero 

expediente. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado 

por GUSTAVO LEITE PIRES, assim, via de consequência, mantendo o 

despacho de (fls.294/295 – correspondência ID 11190533), em sua 

íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008640-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA VIEIRA PISTORI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008640-90/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Juliana Cristina 

Vieira Pistori Costa. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, 

etc. JULIANA CRISTINA VIEIRA PISTORI COSTA, com qualificação nos 

autos, ingressara com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.301/306 – correspondência ID 11399930), vindo-me os 

autos conclusos. Inicialmente cabe destacar, que a parte alega embargar 

decisão de (fls.298/299 – correspondência ID 11190576), entretanto, 

compulsando detidamente os autos verifica-se que as referidas laudas 

tratam-se de despacho e não decisão, sendo àquele inaplicável a 

oposição de embargos declaratórios. Ademais, da leitura dos referidos 

embargos depreende-se ainda que os mesmos se opõem à determinação 

de adequação dos documentos carreados à inicial (opondo-se a 

apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda), 

que ocorrera via “Despacho de Mero Expediente” à (fls.298/299 – 

correspondência ID 11190576). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Salutar é transcrever o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.298/299 – correspondência ID 11190576), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). Neste 

contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em 

relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do embargante em 

relação ao despacho, não sustentando quaisquer das condições 

existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar lastro à 

pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm 

o único propósito de hostilizar o despacho tal como produzido, declinando 

omissões que na verdade inexistem, de modo que se o embargante 

entende que o despacho produzido se mostra injusto, não será na via dos 

embargos declaratórios que obterão provimento jurisdicional colidente com 

aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO 

EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE 

ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- Revelam-se 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - Omissão, 

contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2- A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses 

casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 

os embargos não merecem prosperar. 3- O vício que autoriza os 

embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a 

contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e 

o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do 

STJ. 4- Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente 

levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas 

foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, 

são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - 

(2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 

16.05.2011 - p. 419). Ademais, inadmissível é a interposição de embargos 

de declaração para opor-se sobre teor constante em despacho de mero 

expediente. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado 

por JULIANA CRISTINA VIEIRA PISTORI COSTA, assim, via de 

consequência, mantendo o despacho de (fls.298/299 – correspondência 

ID 11190576), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006283-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006283-40/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Sergio dos 

Santos Silva. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

SERGIO DOS SANTOS SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.296/301 – correspondência ID 11403314), vindo-me os autos 
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conclusos. Inicialmente cabe destacar, que a parte alega embargar 

decisão de (fls.293/294 – correspondência ID 11190433), entretanto, 

compulsando detidamente os autos verifica-se que as referidas laudas 

tratam-se de despacho e não decisão, sendo àquele inaplicável a 

oposição de embargos declaratórios. Ademais, da leitura dos referidos 

embargos depreende-se ainda que os mesmos se opõem à determinação 

de adequação dos documentos carreados à inicial (opondo-se a 

apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda), 

que ocorrera via “Despacho de Mero Expediente” à (fls.293/294 – 

correspondência ID 11190433). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Salutar é transcrever o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.293/294 – correspondência ID 11190433), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). Neste 

contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em 

relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do embargante em 

relação ao despacho, não sustentando quaisquer das condições 

existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar lastro à 

pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm 

o único propósito de hostilizar o despacho tal como produzido, declinando 

omissões que na verdade inexistem, de modo que se o embargante 

entende que o despacho produzido se mostra injusto, não será na via dos 

embargos declaratórios que obterão provimento jurisdicional colidente com 

aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO 

EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE 

ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- Revelam-se 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - Omissão, 

contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2- A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses 

casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 

os embargos não merecem prosperar. 3- O vício que autoriza os 

embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a 

contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e 

o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do 

STJ. 4- Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente 

levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas 

foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, 

são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - 

(2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 

16.05.2011 - p. 419). Ademais, inadmissível é a interposição de embargos 

de declaração para opor-se sobre teor constante em despacho de mero 

expediente. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado 

por SERGIO DOS SANTOS SILVA, assim, via de consequência, mantendo 

o despacho de (fls.293/294 – correspondência ID 11190433), em sua 

íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006301-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO AZEVEDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006301-61/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Everaldo 

Azevedo Gonçalves. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. EVERALDO AZEVEDO GONÇALVES, com qualificação nos 

autos, ingressara com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.295/300 – correspondência ID 11513281), vindo-me os 

autos conclusos. Inicialmente cabe destacar, que a parte alega embargar 

decisão de (fls.292/293 – correspondência ID 11190485), entretanto, 

compulsando detidamente os autos verifica-se que as referidas laudas 

tratam-se de despacho e não decisão, sendo àquele inaplicável a 

oposição de embargos declaratórios. Ademais, da leitura dos referidos 

embargos depreende-se ainda que os mesmos se opõem à determinação 

de adequação dos documentos carreados à inicial (opondo-se a 

apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda), 

que ocorrera via “Despacho de Mero Expediente” à (fls.292/293 – 

correspondência ID 11190485). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Salutar é transcrever o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 
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utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.292/293 – correspondência ID 11190485), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). Neste 

contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em 

relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do embargante em 

relação ao despacho, não sustentando quaisquer das condições 

existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar lastro à 

pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm 

o único propósito de hostilizar o despacho tal como produzido, declinando 

omissões que na verdade inexistem, de modo que se o embargante 

entende que o despacho produzido se mostra injusto, não será na via dos 

embargos declaratórios que obterão provimento jurisdicional colidente com 

aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO 

EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE 

ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- Revelam-se 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - Omissão, 

contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2- A 

rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já 

resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, 

traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses 

casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que 

os embargos não merecem prosperar. 3- O vício que autoriza os 

embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a 

contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e 

o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do 

STJ. 4- Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente 

levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas 

foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, 

são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - 

(2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 

16.05.2011 - p. 419). Ademais, inadmissível é a interposição de embargos 

de declaração para opor-se sobre teor constante em despacho de mero 

expediente. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado 

por EVERALDO AZEVEDO GONÇALVES, assim, via de consequência, 

mantendo o despacho de (fls.292/293 – correspondência ID 11190485), 

em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001173-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001173-60.2017 Ação: Cobrança Autora: Bradesco Auto/re Companhia 

de Seguros. Ré: Girassol Agrícola Ltda. Vistos, etc... Ante a denúncia da 

lide formulada pela ré à (pág.3, id.8265028), no prazo de defesa (artigo 

126, CPC), hei por bem em recebê-la na forma do artigo 125, inciso II do 

Código de Processo Civil e determino a citação da parte denunciada, para 

contestar, no prazo legal. A denunciante deverá providenciar a citação na 

forma e nos prazos referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, 

sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Havendo apresentação de 

defesa pelo denunciado, dê-se vista às partes, para manifestação no 

prazo de (10) dez dias. Após devidamente regularizado o feito, intimem-se 

as partes, via seus procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informem se possuem interesse em conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003713-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de maio 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003715-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003715-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a indenização 

por danos morais e materiais. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. 

Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003481-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 297 de 414



MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003481-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente para que emende a inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, instruindo-a 

com os seguintes documentos essenciais: a) Comprovantes de 

pagamento para aquisição dos Kits/voips e ingresso na rede “telexfree”; 

b) Extratos bancários do período de março a julho de 2013, e/ou o informe 

de rendimento para Imposto de Renda emitido pela ré (Cédula C), para 

demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada; c) 

Caso o ingresso tenha sido por meio de bônus de terceiro, 

apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que aquele era 

divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 22 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003720-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE GARCIA DA COSTA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003720-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 13293025), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que o autor foi desligado da empresa em 

que trabalhava em 24 de junho de 2008. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido traga aos autos, o comprovante de 

pagamento das faturas de energia, referente aos meses de abril e maio de 

2018. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 

de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003625-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 13225955), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que o autor foi desligado da empresa em 

que trabalhava em 23 de junho de 2010. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003657-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003657-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003021-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO KLEIN OAB - MS19104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008301-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIA PEREIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Código Processo nº 1008301-34.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

que a decisão do Agravo de Instrumento nº. 1013960-33/17 (Id. 

12650309) negou seguimento ao recurso mantendo incólume a decisão do 

juízo a quo, intime a parte autora para impugnar a contestação no prazo de 

15 (quinze) dias. O princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito 

controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem produzir, 

justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua 
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relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação. Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003629-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE DIVINO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10003629-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Em consulta 

no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias em 18.05.2018. Entretanto, o autor não juntou aos 

autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o requerente para 

trazer o referido comprovante de recolhimento acima mencionado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o comprovante, voltem-me conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003634-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SIBIN DELCARO OAB - SP324619 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE FREITAS DUARTE 06013080186 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003634-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003652-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS CASTALDELI (EXECUTADO)

WESLEY DOS SANTOS CASTALDELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003652-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CELSO AGNELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL ID. N.13333899 , NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893140 Nr: 2822-43.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO AGOSTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GRONDEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA BAUERMANN - 

OAB:OAB/SC 19.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.PARA QUE POSSA SER A 

PRESENTE DEVIDAMENTE CUMPRIDA SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE ORIGEM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 890798 Nr: 2075-93.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIQUIRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR QUEIROZ 

SULEIMAN - OAB:OAB/MS 14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.PARA QUE POSSA SER A 

PRESENTE DEVIDAMENTE CUMPRIDA SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE ORIGEM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751710 Nr: 8630-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA COMPLEMENTAR A 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. 

40, BEM COMO PARA CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR ÀS 

FLS. 41/49, 50, 51/52 E 53. AMBOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717623 Nr: 13063-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:MT/16807A

 Intime a executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 36.504,28 (trinta e seis mil quinhentos 

e quatro reais e vinte e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 

523, §1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430138 Nr: 12094-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FRANCISCA DIAS, ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOCRED PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO SIQUEIRA, 

para devolução dos autos nº 12094-76.2009.811.0003, Protocolo 430138, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730572 Nr: 11143-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ANDRADE, LEIDICLEIA 

SOUZA FERREIRA, KEILA MACEDO DE MELO, NORTON SANTILO DOS 

SANTOS, KAROLAINE FERREIRA RODRIGUES, HEIDY DE OLIVEIRA 

SANTANA, LAURA FRANCISCA DA SILVA, ADEILSON CHAGAS DOS 

SANTOS, MARCICLEYA DE JESUS DE ARAUJO, DIVINA FERREIRA 

CORREA, DULCINÉIA PEREIRA DE LIMA, DOLORES LOPES DA 

CONCEIÇÃO, JOSE DOUGLAS FIDELIS, GERSON RODRIGUES DE SOUSA, 

KARINE NUNES GOMES, ZAINA APARECIDA DOS ANJOS, DÉBORA 

CRISTINA GONÇALVES NETO, GENECI VIEIRA DE SOUZA, ALCI DIAS 

VIEIRA, ANTONIO SALUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILLA B. NEVES 

GUEDES, para devolução dos autos nº 11143-43.2013.811.0003, 

Protocolo 730572, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755153 Nr: 10380-08.2014.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS PETRONIO 

DE SOUZA DIAS, para devolução dos autos nº 10380-08.2014.811.0003, 

Protocolo 755153, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755158 Nr: 10385-30.2014.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SIQUEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS PETRONIO 

DE SOUZA DIAS, para devolução dos autos nº 10385-30.2014.811.0003, 

Protocolo 755158, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713627 Nr: 8752-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS PETRONIO 

DE SOUZA DIAS, para devolução dos autos nº 8752-52.2012.811.0003, 

Protocolo 713627, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348379 Nr: 3744-41.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS SOMMER, VERA NOETZOLD 

SOMMER, ROGERIO CESAR TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, 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 3744-41.2005.811.0003, Protocolo 

348379, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447654 Nr: 2833-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA, 

HELIO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272, MARCUS 

PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 2833-19.2011.811.0003, 

Protocolo 447654, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759941 Nr: 13316-06.2014.811.0003

 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, 

MARIA FRANCISCA DANTAS, ANTONIO SOARES MARTINS, SEVERINO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARCIA PIMENTEL 

DA SILVA, SERGIO PRATES DE LIMA, MORGANA PRATES ALVES, INÊS 

OLIVEIRA DE MORAES

 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 13316-06.2014.811.0003, Protocolo 

759941, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869117 Nr: 6223-84.2017.811.0003

 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: IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO MATHIAS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISABELA ALVES 

BUOSI, para devolução dos autos nº 6223-84.2017.811.0003, Protocolo 

869117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102329 Nr: 444-47.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO MATHIAS DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISABELA ALVES 

BUOSI, para devolução dos autos nº 444-47.2000.811.0003, Protocolo 

102329, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072 Nr: 825-36.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES, 

ARNALDO MARQUES SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

825-36.1992.811.0003, Protocolo 1072, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376426 Nr: 4734-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CESAR DALA ROSA, DALA ROSA 

CORRETORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

4734-95.2006.811.0003, Protocolo 376426, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738230 Nr: 850-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPELLI - 

OAB:15.280-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 850-77.2014.811.0003, 

Protocolo 738230, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764158 Nr: 15408-54.2014.811.0003

 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: HERMÓGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 15408-54.2014.811.0003, 

Protocolo 764158, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392972 Nr: 6496-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI, HELIL FARIA DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIARIO REGIONAL, EDUARDO RAMOS, 

GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA, ANTONIA GRACIELA RAIDÉ 

POZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM, para devolução dos autos nº 6496-15.2007.811.0003, Protocolo 

392972, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 805406 Nr: 16436-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA, para devolução dos autos nº 

16436-23.2015.811.0003, Protocolo 805406, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005892-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1005892-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerente 

pleiteou no ID nº. 13018980, a expedição de ofício ao DETRAN/MT, para 

proceder à baixa dos débitos existentes sobre os veículos em discussão 

na lide, ao argumento de que os referidos débitos são de responsabilidade 

do requerido. Todavia, considerando que houve a prolação da sentença 

no ID nº. 11980624, com recurso de apelação interposto pelo requerido, ID 

nº. 12588432, pendente de julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, deverá 

o requerente buscar os meios processuais próprios para obter o fim 

almejado. Quanto a certidão da Sra. Gestora no ID nº. 13277307, 

determino a imediata entrega da referida documentação em favor do autor. 

Após, remeta os autos ao e. Tribunal de Justiça. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 22 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002213-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDY ERIKA REINGRUBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEIDY GUTIERREZ MOLINA OAB - SP132934 (ADVOGADO)

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (RÉU)

JOSE CORREA PRATES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002213-43.2018.811.0003. Vistos etc. Considerando a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça constante no ID nº. 13307362, determino 

o desentranhamento do mandado para ser cumprido mediante reforço 

policial e arrombamento, devendo a parte autora providenciar os meios 

necessários para auxiliar o Serventuário da Justiça. O Meirinho deverá 

cumprir o seu mister com acuidade e moderação, procurando sempre 

preservar a integridade física sua e dos jurisdicionados. Proceda a 

requisição e a devida comunicação a e. Corregedoria Geral de Justiça. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 22 de maio de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003356-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO RÉU: VIAJAR 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 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). Defiro ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita. 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 10 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. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003373-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003373-06.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante. Intime-se, cumpra-se expedindo o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003473-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA RADER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA (EXECUTADO)

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: 1003473-58.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CECILIA RADER EXECUTADO: LUIZ FERNANDO DALCIN 

BATISTELLA Vistos e examinados. O art. 82 do Código de Processo Civil 

determina que as despesas processuais deverão ser recolhidas 

antecipadamente salvo, nos casos de assistência judiciária gratuita. Por 

outro lado, é certo que nos casos de incapacidade momentânea do 

pagamento pela parte demandante, não beneficiária da assistência 

gratuita, o recolhimento das custas pode ser postergado para o final da 

demanda como medida de garantia do acesso à justiça. Entretanto, 

verifica-se que no caso em apreço, a parte exequente não comprovou a 

incapacidade momentânea do pagamento, limitando-se apenas a alegar 

“haja vista ter a mesma sido concedida em processo idêntico”, motivo pelo 

qual o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Neste ponto, insta 

consignar que a análise do benefício da assistência judiciária gratuita, bem 

como a postergação do pagamento das custas para o final do processo 

depende da condição financeira do postulante, de modo que não há que 

se falar em isonomia apenas por se tratar do mesmo tipo de ação. 

Analisando o processo paradigma (nº 1001835-24.2017), observa-se que 

o benefício foi concedido a pessoa diversa da parte autora. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003563-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NUNES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

MARIA EUNICE DA SILVA (RÉU)

EURICO SOARES PEREIRA (RÉU)

CLENIO GENTIL MARTINS HAEFFNER (RÉU)

MARIA LEONOR JORGE PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003563-66.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ANGELA NUNES DE SIQUEIRA RÉU: MARIA LEONOR JORGE 

PEREIRA, EURICO SOARES PEREIRA, MARIA EUNICE DA SILVA, 

ALBERTINO RODRIGUES DA SILVA, CLENIO GENTIL MARTINS HAEFFNER 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Diante das especificidades da causa, de modo a 

adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais 

celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a 

possibilidade da dispensa da realização da mediação neste momento 

processual encontra guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do 

CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, podendo 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das 

situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 

139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade 

do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias 

fundamentais do processo”. Registro ainda que, de acordo com o Ofício 

Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do 

NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, o Núcleo ainda 

apresenta necessidade de adaptação das rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes, tendo apresentado várias 

proposições e solicitações que ainda estão em tramitação. Esclareço que, 

consta dos termos do PROVIMENTO N. 9/2016-CM que “a Central de 

Conciliação e Mediação da Capital e os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das demais comarcas do Estado de Mato 

Grosso não possuem estrutura física e de pessoal suficiente para atender 

a toda essa nova demanda”. E, embora referido provimento autorize que, 

não havendo conciliador disponível, poderá o próprio magistrado realizar a 

audiência e reagendar outra data para a realização do ato, caso o tempo 

seja insuficiente, obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, 

III), é incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal 

dos confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003725-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COSTA BERNADES (AUTOR)

R. C. B. (AUTOR)

REGINA COSTA FERREIRA BERNADES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, por equívoco, foi designada audiência nos autos, a qual, 

nesta data, foi CANCELADA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001712-26.2017.8.11.0003

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:

MARIA AUGUSTA VALPATO GASPARELO (RÉU)

NELSON GASPARELO (RÉU)

GENOVEFA IVONE VOLPATO GASPAR (RÉU)

JOAO NETO GASPARELLO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003688-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA DE LIMA (AUTOR)

TATIANE SOUZA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, por equívoco, foi designada audiência nos autos, a qual, 

nesta data, foi CANCELADA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A decisão que deferiu a liminar para busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial foi suspensa, consoante decisão 

proferida no Agravo de Instrumento nº 1004570-05.2018 (Id. 2107588). 

Dessa forma, tendo em vista que o veículo foi apreendido em 24/04/2018 

(Id. 13035480), ou seja, anteriormente à decisão suspensiva proferida no 

agravo de instrumento, intime-se a parte autora para que proceda à 

restituição a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009443-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001282-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001282-40.2018.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA 

LTDA IMPUGNADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos e examinados. 

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO 

em face da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial no 

seu processo de recuperação judicial, tendo por objeto crédito da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. Relatou o impugnante, em breve resumo, que a 

impugnada é sua credora no valor de R$21.458.866,50, com origem em 

contratos de adiantamento de câmbio (ACC); e que o Administrador 

Judicial acolheu integralmente o pedido de exclusão dos aludidos 

contratos do processo de recuperação judicial, por entender que estavam 

enquadrados na previsão do § 4.º do art. 49 da Lei 11.101/05. Defendeu 

que referido crédito deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial; 

que a lista de credores original não pode ser alterada “pela visão simplista 

do mero pedido de exclusão”, haja vista o vultoso valor do crédito e a 

complexidade jurídica da discussão; e que a lista do Administrador Judicial 

possui erro formal, pois formulada em desacordo com as atribuições do 

auxiliar do Juízo na fase administrativa do procedimento. Requereu a 

reinclusão dos créditos dos contratos n. 130323335, 129842444 e 

129899033 na lista de credores publicada no seu processo de 

recuperação judicial. Certificada a tempestividade da impugnação 

apresentada, a mesma foi recebida, com determinação da colheita das 

manifestações da impugnada, do Administrador Judicial e do Ministério 

Público. A impugnada contestou o pedido, requerendo a improcedência da 

impugnação. A impugnante atravessou petição requerendo a concessão 

de TUTELA DE URGÊNCIA para que seja reincluído na lista de credores o 

crédito da impugnada Caixa Econômica Federal, sob a alegação de que a 

medida se faz necessária para evitar que a instituição financeira credora 

adote medidas constritivas que vão de encontro com os objetivos da LRE, 

notadamente o princípio da preservação da empresa, e tornem inócua a 

decisão final do incidente. Alega que o crédito em questão está garantido 

por 15 (quinze) imóveis urbanos que são bens essenciais para o 

desenvolvimento da atividade empresarial, constituindo ativos 

operacionais utilizados para angariar crédito no mercado e que geram 

receita mensal com aluguel. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Pois 

bem. A concessão da tutela antecipada, como se sabe, depende do 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Trata-se de 

hipótese excepcional, haja vista que a verossimilhança da alegação deve 

ser evidenciada por prova inequívoca, o que corresponde praticamente à 

certeza do sucesso da ação, sob pena de violação dos princípios 

constitucionais da garantia do contraditório e da ampla defesa. Ocorre 

que, no caso dos autos, não está presente o requisito da prova 

inequívoca do direito alegado, razão pela qual o pedido de antecipação da 

tutela formulado pela impugnante não comporta acolhimento. A tese 

ventilada pela impugnante – de submissão dos créditos oriundos de 

contratos de adiantamento de câmbio aos efeitos da recuperação judicial – 

encontra forte barreira na exclusão determinada pelo §4º do art. 49 da 

LRF, que considera a natureza do crédito. Nesse sentido é o entendimento 

do STJ: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO 

A CONTRATO DE CÂMBIO - ACC. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTS. 

47 e 49, § 4°, DA LEI N° 11.101/05. 1. As execuções de títulos de 

adiantamento a contrato de câmbio -ACC não se sujeitam aos efeitos da 

recuperação judicial (art. 49, §4°, da Lei n° 11.101/05). Precedentes. 2. 

Sem declaração de inconstitucionalidade, as regras da Lei n° 11.101/05 

sobre as quais não existem dúvidas quanto às hipóteses de aplicação, 

não podem ser afastadas a pretexto de se preservar a empresa (REsp 

1279525 / PA, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 

07/03/2018). Assim, é inconteste que a questão depende de dilação 

probatória, principalmente em razão da “complexidade jurídica da 

discussão”, que fora ventilada pela própria impugnante na sua petição 

inicial. Deste modo, em sede de cognição sumária, não vislumbro prova 

inequívoca do direito alegado, devendo ser indeferido o pedido de tutela de 

urgência. Em caso muito semelhante, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “TUTELA ANTECIPADA. Impugnação de 

Crédito. Recuperação Judicial. Decisão que indefere o pedido de tutela de 

urgência. Pretensão das recuperandas de inclusão na recuperação 

judicial de créditos relativos a adiantamento de contratos de câmbio (ACC) 

não performados, para obstar o credor de cobrar singularmente seu 

crédito, em princípio não sujeito aos efeitos da recuperaçao. Alegação, 

contudo, que depende de dilação probatória, em especial a comprovação 

de que os contratos de exportação não se consumaram, o que implicaria, 

em tese, na transmutação do ACC em contrato de mútuo sujeito aos 

efeitos da recuperação. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (Agravo 

de Instrumento nº 2220996-16.2014.8.26.0000 – Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – Relator Teixeira Leite – 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial). Por tais razões, estando ausentes um dos requisitos 

do artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. 

Intimem-se as partes desta decisão, dando-se regular prosseguimento do 

feito. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006052-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

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. LEANDRO FERREIRA VAZ ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 
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necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$3.078,00 , a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004599-17.2016.8.11.0003

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:

NEWTON RIBEIRO BARROS NETO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003542-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PAIM CREMONEZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento e para no mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência 

do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002043-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002043-08.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA EXECUTADO: CAMILA 

GOMES DA SILVA Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da 

ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para 

que pague o valor devido, acrescidas de eventuais custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a multa legal e 

honorários advocatícios sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 305 de 414



Processo Número: 1000447-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

MILTON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000447-86.2017.8.11.0003. 

AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME RÉU: M 

A SOUZA SANTOS - ME, MILTON ANTONIO DE SOUZA Vistos e 

examinados. Defiro o pedido de citação do requerido Milton, no novo 

endereço indicado nos autos. Indefiro o pedido de citação da requerida 

MA SOUZA por hora certa, haja vista que, tendo em conta o teor da 

certidão do oficial de justiça, notadamente o caso não se adequa às 

previsões do artigo 252 do CPC. Intime-se o autor para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, neste ponto, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000786-11.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 7.595,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, DEPÓSITO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO BORRI RONDONÓPOLIS, 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 09 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000786-11.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 7.595,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, DEPÓSITO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO BORRI RONDONÓPOLIS, 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 09 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE APARECIDO NUNES SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003883-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BARBOSA ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003883-53.2017.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: VALTER BARBOSA ARANTES 

Vistos e examinados. Considerando que o artigo 248, §1º, do CPC, dispõe 

que, deferida a citação pelo correio, a carta será registrada PARA 

ENTREGA AO CITANDO, e tendo em conta que o endereço declinado no 

contrato objeto da lide não é o endereço para onde foi encaminhada a 

carta de citação (que foi recebida por pessoa diversa do citando), 

INDEFIRO o pedido de decretação da revelia e julgamento antecipado da 

lide, determinando a expedição de nova carta de citação, desta vez para o 

endereço que o requerido informou como sendo o seu, no momento da 

celebração do contrato. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718398 Nr: 13857-10.2012.811.0003

 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: ROSELI MEDEIROS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos e examinados.

Proceda-se a conversão do feito para cumprimento de sentença no 

Sistema Apolo e capa dos autos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730538 Nr: 11114-90.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

E-AMAR HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. (...). 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. Intime-se, ainda, a parte autora para que 

proceda a juntada de cópia dos seus documentos pessoais, no prazo de 

05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 Vistos e examinados.

Diante do adimplemento do débito, declaro satisfeita a obrigação e extinto 

o processo, com base no art. 526, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação do 

valor depositado nos autos, em favor da parte exequente.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446418 Nr: 1600-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERREIRA VALENTIM, JOSILENE NUNIS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Sendo negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809666 Nr: 17838-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELA MARA DINARDI PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos e examinados.

Diante do adimplemento do débito, declaro satisfeita a obrigação e extinto 

o processo, com base no art. 526, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico, para liberação 

do valor depositado nos autos, em favor da parte exequente.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728544 Nr: 9337-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMIRO RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema 

Apolo e capa dos autos.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, acrescidas 

de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o débito, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791516 Nr: 10882-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Vistos e examinados.

Proceda-se a abertura de novo volume, consoante determinação da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – 

CNGC.

Anteriormente à análise do pleito de fls. 157/226, intime-se a parte 

contrária para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749724 Nr: 7605-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.G PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, Leonardo de Lima Naves - 

OAB:91.166/MG, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o débito, nos termos 

do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Havendo indicação de bens a serem penhorados, defiro, desde já, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771015 Nr: 2676-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO & DANTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888330 Nr: 1126-69.2018.811.0003

 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: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, 

TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração de fls. 3418/3422.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 871851 Nr: 7230-14.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY BRASIL INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, BRASAGRO MINERALS FERTILIZERS INC, BRAZILIAN 

RESOURCES INC, GAMMA SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO LTDA, PETROCAL 

HOLDINGS INC, LIBERTY METALS E MINING HOLDINGS LLC, CARLOS 

IHAMBER HUGUENEY D REZENDE, NARCISO MONTANHER FILHO, 

ANTONIA SUELY LORETO MONTANHER, JOSE RENATO FAGUNDES, 

LIBERTY SEGUROS S.A, PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS JOSE RENATO 

FAGUNDES S/A, BW MINERAÇÃO LTDA, AVIVA PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, André Moraes Marques - OAB:234938/SP, DOUGLAS 

RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4.856/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM 

DA SILVA - OAB:6347/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:OAB/MT7179, 

JULIA TAMER LANGEN - OAB:290876/SP, JULIANO DA SILVA 

BARBOZA - OAB:OAB-MT 14.573, JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851/MG, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - 

OAB:8102/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:MT/6571, RAFAEL VICENTE 
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GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956, WESLEY LOPES DA S. MARTINS - 

OAB:OAB/MT 15.518

 Intimação do requerido Carlos Ihamber H. D Rezende para, no prazo legal, 

apresentar dados bancários para a expedição de alvará para liberação de 

valores, sendo o banco, agência e número da conta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758739 Nr: 12587-77.2014.811.0003

 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 DOS SANTOS SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOGENES TEODORO CHARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 45, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através do sistema 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.: 817237 Nr: 1957-88.2016.811.0003

 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: ANDERSON GOBIS DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RAMON GOBIS DA SILVA, LILIAN DA 

SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:20982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 58, 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.: 813358 Nr: 675-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 51, 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.: 387747 Nr: 1404-56.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Realizada penhora on line sobre créditos existentes em contas em nome 

da parte executada (fls. 143) houve sucesso parcial.

A executada, por meio do petitório e documentos de fls. 145/147, pugnou 

pela desconstituição da penhora, com o desbloqueio de valores, uma vez 

que a constrição ocorreu na sua conta corrente, sendo referido valor 

fruto do estágio (R$696,47).

 DECIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, dispõe acerca dos bens 

considerados impenhoráveis, dentre eles, precisamente em seu inciso IV, 

quanto aos vencimentos, os subsídios, os soldos, salários, remunerações 

e afins.

 No caso trazido à cognição judicial, comprovou a executada que a 

constrição recaiu sobre valores creditados em conta corrente e, que, a 

executada percebe bolsa auxílio no valor de R$700,00 (setecentos reais).

 O cerne da questão cinge-se em saber se é possível a penhora de valor 

decorrente de bolsa de estudo.

 Analisando a questão posta, entendo que é possível a penhora de 

valores decorrente de bolsa de estudo, desde que não prejudique a 

subsistência do bolsista e dos seus familiares.

 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e 

João Francisco N. da Fonseca, elucidam o seguinte:

“A bolsa de estudo somente é impenhorável se o executado ficar sem 

meios de acudir à sua subsistência e dos seus' (RT 714/171).”

Considerando-se que não restou demonstrado no feito que a bolsa estudo 

é a única fonte de renda da executada e que tal penhora tenha 

prejudicado sua mantença e de sua família, entendo, possível a penhora 

judicial, como realizada.

 Rejeito, portanto, a impugnação.

 Em relação à manifestação de fls. 161/162, dando conta de que a 

executada omitiu os vínculos profissionais de professora junto à Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis e ao Estado de Mato Grosso, concedo ao 

credor prazo de 10(dez) dias, para a vinda de documentos que 

comprovem o alegado.

 Com a vinda, conclusos para apreciação do pedido de fls. 162.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799691 Nr: 14265-93.2015.811.0003

 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 PAULA ALVES PEREIRA

 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 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.: 730978 Nr: 11491-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE METELO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4.752 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 
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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.: 785915 Nr: 8558-47.2015.811.0003

 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: JOSE GABRIEL DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

MAXIPLAST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO GAIDZINSKI PEREIRA 

JUNIOR - OAB:29.309-SC, SAMUEL CARLOS LIMA - OAB:9900-SC

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

146/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750470 Nr: 7988-95.2014.811.0003

 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: MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO, EUNICE 

NOGUEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS, WEVERTON WURZIUS, ADAM WURZIUS, 

EVELYN WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT Nº. 7504

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

134/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820584 Nr: 3198-97.2016.811.0003

 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: VIANA CARNEIRO E CIA LTDA, ROMULO PERICLES 

CARNEIRO DE ALMEIDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB:15809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: evandro césar alexandre 

dos cantos - OAB:13.431-b, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do(s) requerido(s) de fls. 

187/198.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751656 Nr: 8608-10.2014.811.0003

 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: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

GARCIA, para devolução dos autos nº 8608-10.2014.811.0003, Protocolo 

751656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 777101 Nr: 5083-83.2015.811.0003

 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: RICARDO FALCÃO EUBANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT, 

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR - OAB:42457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 CERTIFICO que embora a parte autora tenha sido devidamente intimada 

para apresentar contrarrazões à apelação, no prazo para sua 

apresentação, os autos não foram localizados dentro da secretaria para 

fins de carga. Diante disso, refaço a intimação, nos termos seguintes: 

"INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 157/168."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415882 Nr: 11542-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GOMES FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTSON LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003382-65.2018.8.11.0003 AUTOR: WALTSON LUIZ DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002917-56.2018.8.11.0003

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:
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LAERCIO PARMEGANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002917-56.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Advogado do(a) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MT0014258S-A EXECUTADO: LAERCIO PARMEGANI Advogado do(a) 

EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O 

exequente, ao propor a execução, observou as determinações do artigo 

798 do CPC, estando a peça instruída com o título executivo extrajudicial e 

o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, 

além de terem sido indicados os nomes completos do exequente e do 

executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o 

demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 798, a 

saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; 

os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a 

especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001982-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES BEZERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001982-50.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ADIRCEU CARLOS JERONIMO RÉU: CARLOS GOMES BEZERRA 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO ingressou com a presente AÇÃO 

MONITÓRIA em face de CARLOS GOMES BEZERRA, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Relatou a parte autora, em breve resumo, que é 

credora do requerido no valor de R$ 423.000,00 que, atualizados até o dia 

28.02.2017, somam a quantia de 951.432,56 (novecentos e cinquenta e 

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), 

conforme planilha anexa, referente ao cheque n. 000087 que instruiu a 

inicial, requerendo assim a condenação deste ao pagamento. O requerido 

apresentou embargos à ação monitória, alegando que a ação não merece 

prosperar, haja vista o excesso de execução, bem como a aplicação dos 

juros abusivos; alegando, ainda, que o embargado está pedindo em Juízo 

valores parcialmente adimplidos por si, uma vez que, do valor do cheque 

(R$ 423.000,00), já houve o pagamento de R$ 272.000,00 (duzentos e 

setenta e dois mil reais), na forma de 109 (cento e nove) vacas nelore PO, 

conforme nota fiscal n. 0466 emitida pela Fazenda São Carlos de sua 

propriedade, R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) mediante entrega 

de 11(onze) bois, conforme as anotações feitas a próprio punho pelo 

embargado, que totalizam R$ 316.000,00, de forma que resta pagar no 

valor original do débito apenas a quantia de R$ 107.000,00. Ao final, 

requereu o acolhimento dos embargos, sustentando que "o saldo 

remanescente, devidamente atualizado pelo IPCA-E no qual reflete a atual 

economia do país, e já com o desconto do valor já pago de R$ 316.000,00 

(trezentos e dezesseis mil reais), perfaz o montante de R$ 460.156,67". 

(sic) O requerente, por sua vez, reconheceu a legitimidade das partes e a 

autenticidade da prova escrita, aduzindo que "tomou conhecimento 

através de notícias publicadas na imprensa local, das dificuldades 

financeiras do requerido embargante, razão pela qual, por mera 

condescendência e intuito de abreviar o debate sobre o valor do título do 

seu crédito, optou por "renunciar parte de seu crédito", constante da 

prova escrita, (...) e assim, "reduzir o valor do seu crédito" ao valor que o 

requerido reconhece e confessa como devido". (sic). Enfatizou, também, 

que dispensa a produção de provas já que concorda com o pedido do 

requerido, restringindo a decisão do Juízo declarar incontroverso o valor 

objeto da ação (R$ 460.156,67). Pugnou pelo julgamento da ação no 

estado em que se encontra. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, as partes informaram não haver provas a 

produzir. A audiência de conciliação restou prejudicada. Vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 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 CAMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). "RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA 

NECESSARIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV – PRELIMINAR - 

NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA 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 APLICAVEIS À 

CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO 

PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - APÓS INDICES OFICIAIS 

DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS A CADERNETA DE 

POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. "O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à 
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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 CAMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 

09/03/2017) Consigno que as provas contidas no processo são 

suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a 

causa submetida à apreciação de Poder judiciário merece ser julgada 

antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em cerceamento de 

defesa. 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. E 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 FELIPESALOMÃO, 

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 PROCEDENCIA PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA - 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 CAMARA CIVEL, 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. Não foi suscitada qualquer matéria preliminar, 

motivo pelo qual passo a decidir sobre o mérito da ação. A ação monitória 

consiste no meio pelo qual o credor de quantia certa, cujo crédito esteja 

comprovado por prova escrita, requer a prestação jurisdicional, no sentido 

de constituí-lo em título executivo. Para tanto, a ação monitória deve ser 

instruída com prova escrita que demonstre o crédito líquido e certo. 

Consoante o entendimento doutrinário de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 10.a ed. Ed. RT, pág. 1242, a ação monitória consiste em: "A 

ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento 

especial de cognição sumária e de execução sem titulo. Sua finalidade é 

alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do 

que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de 

mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, 

determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de 

determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja 

eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos. Não 

havendo oposição de embargos, o mandado monitório se convola em 

mandado executivo. (fls. 1.242)". Analisando o conjunto probatório, 

verifico que a inicial se encontra instruída com o cheque n. 000087, no 

valor de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil) o qual constitui 

prova escrita sem eficácia de titulo executivo, hábil a instruir a ação 

monitória e, ainda, que a relação jurídica negocial restou devidamente 

demonstrada. O cerne da presente ação diz respeito ao quantum devido 

pelo requerido e, examinando a impugnação ofertada pelo requerente (ID 

8349476), vejo que este não se opôs ao valor do débito indicado pelo 

demandado, na quantia de R$ 460.156,67 (quatrocentos e sessenta mil e 

cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme 

petição de id. 8349476, in verbis: "Ante o exposto, o autor embargado 

concorda com o pedido do Requerido embargante, do item 2, letras "A" e 

"B" DOS REQUERIMENTOS: "...para reduzir o valor do titulo judicial em R$ 

460.156,67 (quatrocentos e sessenta mil, cento e cinquenta e seis Reais e 

sessenta e sete centavos)." (sic). Deste modo, não havendo resistência 

do autor ao valor indicado pelo demandado, procedem os embargos 

monitórios em relação ao valor do débito. No que concerne à alegação de 

litigância de má-fé, ausente quaisquer das situações previstas no Art. 80, 

do CPC, desse modo, rejeito, nos termos da Legislação Processual Civil. A 

propósito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. 

PRETENSÃO DE REVISÃO DE CÁLCULO DE EXECUÇÃO DE AÇÃO 

MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSODE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO 

PRECLUSÃO COONSUMATIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA 

EXCLUSIVAMENTE NO MOMENTO DA IMPUGNAÇÃO. OPOSIÇÃO PREVIA 

DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MULTA DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REJEIÇÃO DO PEDIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC. 1. A arguição 

de excesso de execução deve ser realizada exclusivamente no momento 

da impugnação, em respeito à disposição do art. 475-L, inciso V, do 

Código de Processo Civil Inadequação do manejo de ação ordinária 

específica. Preclusa a insurgência acerca do cálculo apresentado pelos 

réus agravado, tendo em vista que a parte, intimada para pagamento, não 

interpôs a insurgência recursal correlata, e durante a tramitação da 

execução já havia oposto embargos à execução. A matéria relativa aos 

valores dos cálculos apresentados pelos exequentes não constitui matéria 

de ordem pública, e se trata, em verdade, de clara arguição de excesso 

de execução. Improcedência da demanda. 2. Negado o pleito de 

condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, 

porquanto não praticou conduta que se enquadre nas hipóteses previstas 

no artigo 17 do Código de Processo Civil, tendo tão somente trazido tese 

de cabimento de sua pretensão que não é aceita pela jurisprudência desta 

Corte. 3. Revisão da condenação sucumbencial, considerando a alteração 

no rumo da ação. Artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. 

APELO DO AUTOR DESPROVIDO, APELO DOS REUS PARCALMENTE 

PROVIDO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70057594582, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Julgado em 

18/12/2013). A vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE Os 

EMBARGOS apresentados, ante a ausência de oposição do autor, 

constituo, de pleno direito, o documento trazido ao processo (cheque), 

reconhecendo a obrigação do requerido em pagar o valor indicado por 

ambos, conforme id. 8349476 e id. 7388187. O valor deverá ser atualizado 

com correção monetária (INPC) desde o ingresso feito, aplicados juros 

legais de 1% ao mês desde a citação, atentando-se ao fato de que do 

valor que as partes apontam como devido, já foi atualizado até a data de 

25/05/2017, como explicado no documento ID n. 7388187. Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor de R$ 491.275,99 (quatrocentos e noventa e um mil 

duzentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) para o autor 

e R$ 460.156,57 (quatrocentos e sessenta mil cento e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e sete centavos) para o requerido, nos termos do art. 

90, § 1º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 757954 Nr: 12095-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

INTIME-SE a parte interessada sobre o noticiado às fls. 178/187.

No mais, cumpra-se o despacho anterior de fls. 177.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 734494 Nr: 14280-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 Visto.

Intime-se a parte interessada a impulsionar a carta precatória em 30 

(trinta) dias, sob pena de devolução imediata.

Às providências.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (Vinte) - : 20 (Vinte) Proc. 

nº.1003164-37.2018.811.0003 - ESPÉCIE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) – AUTOR: J.S. da S. – Parte Ré: W. B. ADVOGADO(S): 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA - FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, WEBER BORGES, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para querendo, contestar o pedido inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do edital. RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL: O autor é pai do requerido, que conta hoje com 23 de 

idade. O requerente ficou obrigado ao pagamento de pensão alimentícia no 

valor equivalente a 10% dos seus rendimentos. Não tem conhecimento do 

seu endereço e não consta informação de esteja frequentando curso 

superior. - DESPACHO/DECISÃO: "...3. Cite-se a parte requerida na forma 

editalícia, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Ritos, para, 

querendo, responder, no prazo legal (art. 355, CPC). 4. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do 

CPC). 5. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do 

Código de Ritos, nomeio como curador especial a Defensoria Pública deste 

estado, representada pelo Dr. Valdenir Luiz Pereira, para o patrocínio dos 

interesses do demandado, devendo ser intimado para requerer o que de 

direito. 6. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante 

do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS, digitei.

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY SCHWEGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILTON ROCHA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BATISTA DA SILVA OAB - 019.187.341-19 (REPRESENTANTE)

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003606-37.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 29.08.2018, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. No mais, saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001534-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIZIO OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI EDUARDA MEDEIROS MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001534-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A parte requerente 

pleiteou, em petição de ID:12707393, que seja revogada a decisão que 

determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de composição 

entre as partes, o qual deve ser deferido. 2. Ante o exposto, revogo a 

decisão de ID: 12519405. 3. Haja vista a necessidade de produção de 

prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 

18.09.2018, às 14h, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 4. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados e o representante do Parquet. 5. No mandado de intimação das 

partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem 

depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 

385, §2º, do Código de Ritos. 6. No mais, saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH NEVES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVES BATISTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002919-60.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 05.09.2018, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. No mais, saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722872 Nr: 3880-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 
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- OAB:MT/19177-O

 Intimação da parte requerida, através do patrono, para manifestar sobre 

proposta da parte autora de fls. 97/99, em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 869362 Nr: 6345-97.2017.811.0003

 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: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Pimentel Lopes - 

OAB:23260 /O ,  ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT20438-O, TALLES RESENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:MT/11.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS 

SANTOS - OAB:MT/4.749, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Intimação da parte requerida, através do patrono, para manifestar sobre 

desistência de fls. 114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 733241 Nr: 13272-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCLDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Intimação do procurador da parte autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 417002 Nr: 12679-65.2008.811.0003

 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: MJS, MTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:/MT Nº 15.401

 Intimação da parte autora, através do patrono, para manifestar acerca da 

certidão de fls. 578, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765171 Nr: 15959-34.2014.811.0003

 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: PG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Intimação da parte requerida, para manifestar acerca do recibo juntado às 

fls. 73, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 366473 Nr: 13547-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC, ZVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Intimação das partes, através do patrono, para manifestarem sobre 

avaliação, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 833382 Nr: 6661-47.2016.811.0003

 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: MVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPGH, DCG, SKMH, GMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 Intimação da parte autora, através do patrono, para manifestar sobre 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 81, em cinco dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 439403 Nr: 8070-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788832 Nr: 9740-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMS, JVMS, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746566 Nr: 5923-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFC, GDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - 

OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793959 Nr: 11881-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SNDSS, RDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO 

FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte Autora para dar andamento ao feito, em 

cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 332390 Nr: 2902-95.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Intimação da parte Autora, através do patrono, para manifestar sobre 

avaliação, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445603 Nr: 785-87.2011.811.0003

 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: MSNN, NHNS, NVDS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JOAO ROBERTO SILVA ATAÍDE - OAB:29101SSP/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Intimação da parte autora, através do patrono, para manifestar sobre 

certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 159, em cinco dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729300 Nr: 9995-94.2013.811.0003

 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: ACDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, LIZANDRA FERNANDES BATISTA - OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 os termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para que manifeste sobre 

proposta de acordo de fls. 110/111, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818280 Nr: 2307-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS, PRDS, NRDSF, JPDQ, JRDS, MRDS, SRDS, JRDS, 

SVDO, DRDS, RMDDS, LMDS, MLSO, MSO, COMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.10. Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista que o 

presente feito tramitou sob o pálio da gratuidade da justiça.11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie.12. 

Notifique-se o representante do Ministério Público.13. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se aos autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 12 de abril de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715122 Nr: 10376-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGDS, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.632, Paulo Henrique de Freitas - 

OAB:15708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora, através do patrono, para manifestar acerca do 

ofício de fls. 104/105, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704439 Nr: 12416-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSOS, CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, V, do Codex de 

Processo Civil. 10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.11. Notifique-se o representante do Ministério Público.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003164-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (Vinte) - : 20 (Vinte) ESPÉCIE: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) – AUTOR: J.S. da S. – Parte 

Ré: W. B. ADVOGADO(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA - FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, WEBER BORGES, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para querendo, contestar o pedido 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo do 

edital. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O autor é pai do requerido, que conta 

hoje com 23 de idade. O requerente ficou obrigado ao pagamento de 

pensão alimentícia no valor equivalente a 10% dos seus rendimentos. Não 

tem conhecimento do seu endereço e não consta informação de esteja 

frequentando curso superior. - DESPACHO/DECISÃO: “...3. Cite-se a parte 

requerida na forma editalícia, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de 

Ritos, para, querendo, responder, no prazo legal (art. 355, CPC). 4. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). 5. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no 

art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública deste estado, representada pelo Dr. Valdenir Luiz 

Pereira, para o patrocínio dos interesses do demandado, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito. 6. Após, abra-se vista dos autos à 

parte autora e ao representante do Ministério Público, para sua 
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manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002937-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI DE SOUZA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002937-47.2018.811.0040 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, nota-se que o ato solene para o qual se 

deprecou já foi realizado, razão pela qual determino que seja cumprido o 

item 4 do ID: 12985658, devolvendo esta missiva ao juízo de origem, 

grafando as nossas melhores homenagens. 2. Comunique-se ao juízo 

deprecante. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003538-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEMOTEO DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003538-87.2017.811.0003 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, 18 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000833-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCICLEIA OLIMPIA BAZILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000833-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 12871378, pois não há se falar em resposta do ofício enviado ao 

empregador da parte executada, eis que ele deve apenas cumprir a 

determinação judicial, conforme oficiado, portanto, intime-se a parte autora 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. B. (AUTOR)

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Considerando que o direito acompanha a evolução da 

sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no 

ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da 

própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização 

que o Sistema INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de 

endereços com grande agilidade, consagrando os princípios da economia 

e celeridade processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do 

Código de Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os 

sujeitos processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito 

de busca de endereços via sistema INFOSEG. 2. Segue anexa à presente 

decisão o resultado da consulta do endereço da parte requerida. 3. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que 

de direito. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. D. M. (REQUERENTE)

IVANO DE FREITAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALA JAMILA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001357-79.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte autora o menor, o qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para demandar ação de guarda. 2. Assim, 

intime-se a parte autora para que exclua o menor do polo ativo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo as disposições contidas 

no art. 321, do Estatuto Processual Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT 18 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000865-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JAY HETHERINGTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA COSTA HETHERINGTON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certifico que, não foi 

expedido mandado de intimação para a parte AUTORA comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 20 de junho de 2018 às 

16h30min, em razão da mesma ter advogado(a) constituído(a) o(a) qual foi 

intimado(a) via DJE. RONDONÓPOLIS, 22 de maio de 2018. MARCIA 

REGINA BUENO DE CAMARGO DIB Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004974-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONISON ROSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CAROLINA MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004974-18.2016.8.11.0003 Vistos etc., Promova-se nova tentativa de 

citação da requerida no endereço indicado na petição registrada no ID 
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9296251, nos moldes da decisão inaugural. Sem prejuízo, desde designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 15h30min. No 

mais, a teor do relatório social constante do ID 8256070, abra-se vista ao 

patrono do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de quinze dias. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de abril de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004202-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENI PEREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA CABRAL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004202-55.2016.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, indefiro o pleito 

de expedição de ofício à SEFAZ a fim de que referido órgão efetive a 

avaliação administrativa a que alude a declaração registrada no ID 

7395925, porquanto a juntada de referido documento é providência que 

cabe à inventariante, sendo certo que inexiste nos autos demonstração da 

alegada recusa da r. instituição em dar cumprimento a referido ato. 

Doravante, a teor do requerimento formulado no ID 12354139, defiro a 

suspensão do andamento do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias para fins de cumprimento integral do disposto no ID 10646258. 

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000611-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CATELANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES HONORI CATELANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000611-17.2018.8.11.0003 Vistos etc., I – Aguarde-se o prazo para 

apresentação de defesa. II – Em não sendo oferecida defesa por parte da 

requerida no prazo legal, nomeio, desde já, o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

Dr. Samir Badra Dib, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para fins e prazo do art. 752 do NCPC. Neste 

particular, importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor à interditanda, limitando seus direitos 

fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083). III – 

Considerando a entrevista realizada nesta data por esta Magistrada 

somado ao atestado médico constante da exordial e o relatório psicológico 

fornecido pela equipe multidisciplinar do Juízo relatando com clareza as 

limitações intelectuais da requerida, inviabilizando a prática dos atos vida 

civil por si só, este Juízo constatou que a enfermidade que acomete a 

interditanda restou suficientemente demonstrada, revelando a 

impossibilidade da mesma de expressar-se de maneira contextualizada, o 

qual, por conseguinte, não reúne condições para a prática de qualquer ato 

da vida civil, desnecessária realização de pericia técnica com o fito de 

efetuar a avaliação médica da interditanda. Assim, não obstante a perícia, 

em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há de se 

ponderar que se a requerida apresentou-se visivelmente como pessoa 

incapaz durante a entrevista, exigir a prova técnica por simples exigência 

formal, seria mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. 

Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, podendo, dispensá-lo sempre que entender que os elementos 

constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, 

a teor do que dispõe o artigo 472 do NCPC, máxime quando sua realização 

em nada contribuirá para a comprovação da incapacidade da interditanda, 

a qual restou demonstrada nesta solenidade, bem como através dos 

documentos encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004). Na mesma linha de entendimento: “INTERDICAO . 

CONSTATADO PESSOALMENTE PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE 

INTERROGATORIO, A ABSOLUTA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PERICIA. APELO IMPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 597147826, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: 

INTERDICAO. PROVA PERICIAL. DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A INCAPACIDADE TER SIDO 

CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO INTERROGATORIO, FORAM 

APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E AVALIACAO PSICOLOGICA 

OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 

1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70003005923, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 26/09/2001). Destarte, considerando que a finalidade da 

perícia médica prevista no artigo 1.183 do Código Civil é demonstrar a 

incapacidade do interditando e esta restou comprovada durante o 

interrogatório, a obrigatoriedade do exame médico pericial há de ser 

mitigada, seja em atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, seja 

em face do princípio da instrumentalidade das formas e razoável duração 

do processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso 

LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão 

pela qual dispenso a realização da prova pericial. IV – Outrossim, após a 

apresentação de defesa pelo curador especial, abra-se vista à parte 

autora e ao Ministério Público. V – Por fim, visando evitar a 

obstacularização do andamento processual, e, consequentemente, 

prezando pela célere prestação jurisdicional, dou por prejudicada a 

análise, no seio da presente ação, do pedido de alvará de autorização 

constante do id nº 12377196, sendo que, permitir o processamento de 

pedidos de tal natureza dentro da ação de interdição, ao certo ocasionaria 

tumulto processual. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de abril de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. I – Aguarde–se o prazo para apresentação de defesa. Em não 

sendo oferecida defesa por parte da requerida no prazo legal, nomeio, 

desde já, o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib, atuar como 

curador especial da parte, devendo o mesmo ser intimado para fins e 

prazo do art. 752 do CPC. Neste particular, importante frisar a 

necessidade em resguardar as garantias do contraditório e ampla defesa 

(art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o presente procedimento 

poderá impor ao interditando, limitando seus direitos fundamentais (nesse 

sentido, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 1083); II - Considerando o 

interrogatório realizado nesta data por esta Magistrada somado ao 

detalhado relatório médico constante da exordial e a avaliação 

psicossocial realizada pela equipe multidisciplinar, este Juízo constatou 

que a enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade do mesmo de reger sua vida 
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civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, 

desnecessária realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica do interditando, acolhendo assim o pleito da parte autora. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se o requerido 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 

suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante o interrogatório, a obrigatoriedade do 

exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do 

livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade 

das formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. III – Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público. IV - Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 845006 Nr: 10015-80.2016.811.0003

 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: LENI DE FREITAS CARDOSO, THIAGO MONTEIRO 

RAVAGNANI CARDOSO, PAULA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT18263, jorge henrique carvalho konrad - 

OAB:20.196, JULIO TARDIN - OAB:4479, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor da petição retro, faculto à inventariante em providenciar o depósito 

dos valores provenientes da administração do patrimônio inventariado em 

conta judicial vinculada ao presente feito, reservando em seu poder 

recusos suficientes para a quitação do ITCD.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 120/120verso.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873918 Nr: 7997-52.2017.811.0003

 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: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fixação de alimentos em 

favor do autor, pelos motivos alhures mencionados, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, revogo o 

provimento liminar concedido às fls. 50/53, resguardando-se o direito à 

eventual cobrança da verba alimentar provisoriamente fixada até o 

implemento da maioridade.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo 

considerando a natureza da demanda. Ressalte-se que a exigibilidade das 

referidas verbas ficará suspensa enquanto perdurar a impossibilidade do 

requerente em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a 

gratuidade de justiça precedentemente deferida.Preclusa a via recursal, 

observadas as formalidades legais, arquive-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742520 Nr: 3610-96.2014.811.0003

 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: MLGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS 

AGUIAR - OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Compulsando os autos, verifica-se das primeiras declarações de fls. 

38/41 e 101, que o rol de bens inventariados retrata mera expectativa de 

direito, porquanto se resumem em ações de judiciais em trâmite, 

inexistindo, até então, o título definitivo dos bens com a propriedade 

conferida ao falecido.

Doravante, em consulta ao feito indicado no item ‘a’ de fl. 39, infere-se que 

se encontra em sede recursal desde 31/03/2015, sendo contraproducente 

o processamento da partilha antes da materialização dos títulos que os 

herdeiros pretendem constituir por intermédio das respectivas demandas.

2. Destarte, intime-se a inventariante para apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, a certidão atualizada da matrícula dos imóveis inventariados, 

devidamente registrados em nome do extinto, haja vista a necessidade do 

bem estar registrado em nome do falecido, sobretudo considerando o 

princípio da continuidade que rege os registros públicos.

 Acaso os bens de fato estejam condicionados a prestação jurisdicional 

dos feitos indicados, manifeste-se a herdeira requerendo o que de direito, 

considerando-se que se trata de eventual direito de 

crédito/propriedade/posse, ainda não consolidado, podendo a partilha ser 

efetivada quando da efetiva transmissão dos r. direitos ao ‘de cujus’.

Na oportunidade, a inventariante deverá noticiar o andamento do recurso 

administrativo a que alude o documento de fl. 136.

3. No mais, anoto a pendência de apresentação do instrumento 

procuratório da herdeira por representação Giovanna, ante ao advento da 

maioridade (fl. 21).

4. Sem prejuízo, tendo em vista a presença de interesse de incapaz no 

feito (fl. 23), colha-se parecer ministerial.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 834919 Nr: 7033-93.2016.811.0003

 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: B.W.B MARTIN- ME, BRUNO WOLFGANG BASILE 

MARTIN, WEIL BROTHERS COTTON INC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS CESAR FERREIRA NETO - 

OAB:19.351, FABÍOLA DA MOTTA CEZAR FERREIRA - OAB:OAB/SP 

221.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 (...). Considerando que a matéria comporta a aplicação do art. 355, inc. I 

do CPC, onde a questão de mérito é unicamente de direito, ou sendo de 

fato não há necessidade de se produzir prova em audiência passo ao 

julgamento do presente incidente.Com efeito, é sabido que o pedido de 

habilitação de crédito é, em si, a utilização de uma via simplificada para o 

credor obter seu crédito e para que o espólio devedor possa adimplir uma 

obrigação pendente e incontroversa, com custos bem inferiores ao que 

teria na via litigiosa. Isso se deve ao fato de que os bens a serem 

partilhados no inventário são os resultantes da herança bruta deduzidas 

as dívidas de responsabilidade do espólio, compreendidas, aí, tanto as 

obrigações deixadas pelo autor da herança como também os próprios 

encargos do processo de inventário.Além do mais, o procedimento de 

habilitação de crédito constitui mero incidente, portanto, não comporta 

questões de alta indagação e que demandam dilação probatória, assim 

basta que um dos herdeiros impugne a habilitação do crédito pretendido 

para que a questão seja remetida às vias ordinárias, onde as partes terão 

oportunidade de produzir provas necessárias.No caso em apreço, 

considerando que não houve qualquer objeção por parte do espólio, 

restando satisfeito o requisito do artigo 642, § 2º do Código de Processo 

Civil, admito a habilitação de crédito postulada por B.W.B. MARTIN-ME e 

WEIL BROTHERS-COTTON INC. em desfavor do ESPÓLIO DE PEDRO IVO 

DE FREITAS. Translade-se cópia da presente decisão aos autos de 

inventário (ID 389138).Custas recolhidas. Sem honorários, eis que 

inaplicável à espécie.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400892 Nr: 14379-13.2007.811.0003

 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: JF, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (S) REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMILIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O MANDADO DE 

AVERBAÇÃO PARA O CRI DE RONDONÓPOLIS - MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803219 Nr: 15666-30.2015.811.0003

 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: MBMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (CINCO) DIAS

Nome do intimando:Requerente: Marlon Bruno Marques Silva, Cpf: 

01308828101, Rg: 13347594 Filiação: Valdete Marques Silva, data de 

nascimento: 31/05/1985, brasileiro(a), convivente, estudante, Endereço: 

Rua Domingos de Lima N°249, Bairro: Jardim Cuiaba, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435512 Nr: 4180-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Requerente: Luci Cleia Ortega da Silva, Cpf: 

45222398153, Rg: 612.066 SSP MT Filiação: Plorivaldo Fortunato de Souza 

e Waldetina da Silva e Souza, data de nascimento: 03/08/1967, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, casado(a), tecnico administrativo, 

Endereço: Rua Guimaraes, Q 40, Casa 06, Bairro: Jd Atlantico, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719332 Nr: 364-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSC, ACGM, RSC, RSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que procedi às retificações junto ao sistema Apolo, conforme 

substabelecimento de fl. 104, em cumprimento a determinação contida no 

item 1, de fl. 109. CERTIFICO, ainda, diante da manifestação de fl. 114 e 

estando ausente a comprovação de eventual renúncia noticiada, que o 

feito aguarda integral cumprimento da decisão de fl. 109, vez que foi 

inserido na META de julgamento prioritária do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 426695 Nr: 8872-03.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT, JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - 

OAB:71400/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Maria Alves de Souza, Cpf: 

61561215104, Rg: 1.917.429-2 SSP MT Filiação: Izabel Alves de Souza, 

data de nascimento: 20/05/1937, brasileiro(a), natural de Aiuaba-CE, 

viuvo(a), do lar, Endereço: Rua das Paineiras, N° 292, Bairro: Coophalis, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:
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Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 726074 Nr: 7019-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDA, RAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Cicero Alves dos Santos, 

Cpf: 21982430249, Rg: 532.184 SSP MT Filiação: Aprigio Alves dos Santos 

e Maria Francisca de Menezes, data de nascimento: 09/01/1965, 

brasileiro(a), divorciado(a), corretor, Endereço: Empresa Trasportadora 

Martelli,rua Bauru ,N°616, Bairro: Vila Santo Antônio, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR NO MONTANTE 

DE R$ 1.165,20 (UM MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE 

CENTAVOS), SOB PENA DE SEREM PENHORADOS BENS 

COERCITIVAMENTE

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Evitando-se futura arguição de nulidade processual prudente a efetivação 

de pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando 

obter o endereço atualizado do executado, cujo resultado da busca segue 

em anexo.

Doravante, o endereço obtido através da pesquisa é o mesmo indicado na 

exordial, no qual o executado não foi localizado.

Assim, estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, intime-se o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados bens 

coercitivamente.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde já, o Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para atuar com curador especial do 

executado, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem 

como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para manifestar-se em dez dias.

 Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728223 Nr: 9036-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANICE BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOACY SALUSTRIANO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Joanice Batista de Araujo, Cpf: 

04139162198, Rg: 22756779 SSP MT Filiação: Joacy Salustiano de Araujo 

e Valdenice Batista, data de nascimento: 17/10/1989, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), comarciante, Endereço: Rua Xv de 

Novembro Nº 945, Aptº 4,, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PEA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795171 Nr: 12461-90.2015.811.0003

 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: ADSB, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:MT/6435

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para colacionar aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópia de sua certidão de nascimento/casamento, 

conforme o caso, BEM COMO DO REQUERIDO, eis que se trata de 

documento indispensável ao prosseguimento do feito. DEVERÃO AS 

PARTES, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE A INFORMAÇÃO 

NEGATIVA DE ESTUDO PSICOLÓGICO À FL. 93, TRAZENDO SEUS 

ENDEREÇOS ATUALIZADOS, POSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 726805 Nr: 7716-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATOS GARCIA - 

OAB:14064, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A teor do pedido retro, passo ao exame de busca de veículos registrados 

em nome do executado.

 Nesta senda, a teor do extrato anexo ressai como positiva a pesquisa 

pelo sistema RENAJUD.

 Neste particular, ressalto que o Sistema RENAJUD é apenas uma 

ferramenta eletrônica que possibilita a efetivação de ordens judiciais de 

restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, em tempo real, não abarcando a penhora, pois 

esta pressupõe o início do ato expropriatório cuja eficácia se inicia com a 

apreensão do bem, o que não será possível via “on line”. Sendo frutífera a 

pesquisa, ordeno que se proceda a PENHORA E AVALIAÇÃO dos 

veículos de propriedade do executado (extrato anexo), devendo, este, por 

conseguinte tomar ciência da penhora. Quando da penhora e avaliação, 

proceda-se ao depósito dos bens em mãos da parte exequente, 

lavrando-se o termo respectivo. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção (art. 840 § 1º, CPC). Na hipótese de a exequente não 

acompanhar a diligência, ficará o bem depositado em mãos do devedor, 

presumindo-se a sua anuência tácita com tal providência nos moldes do 

parágrafo segundo do referido artigo de lei.

 Intimem-se e notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400049 Nr: 13575-45.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NELSON RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EULALIA ALVES DE OLIVEIRA, 

OLAVO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, ANGIE CAROLINE ALVES 

BATISTA - OAB:20.025-0 OAB/MT, BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, Luciana Delmut 

Borges - OAB:20658, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RAQUEL DE FARIA GIANELLI - OAB:OAB/MT 15820, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703/TO, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 
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RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 132/139) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400139 Nr: 13657-76.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEADO, OADOF, MADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 85/93) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No mesmo 

ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400143 Nr: 13637-85.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEADO, OADOF, MADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, ANGIE CAROLINE ALVES 

BATISTA - OAB:20.025-0 OAB/MT, BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, LUCAS BRAGA 

MARIN - OAB:16.300/MT, Luciana Delmut Borges - OAB:20658, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RAQUEL DE 

FARIA GIANELLI - OAB:OAB/MT 15820, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - OAB:18621/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERILENE ANICESIO - 

OAB:18944, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - OAB:15.290/2000, 

KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS 

RESENDE - OAB:10505/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 

OAB:18925/B MT, ROBERTA SANTOS DE RESENDE - OAB:MT/9354, 

SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 285/300) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 386444 Nr: 171-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NELSON RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EULALIA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, JOSIANE 

MANGANARO PEREIRA VIEIRA - OAB:17783/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:3703/TO, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - OAB:18621/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em 

face da superveniente perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil. Finalmente, invocando o princípio da 

causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor do patrono do herdeiro Olavo Alves de Oliveira Filho, os quais fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 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). Ante a impossibilidade de definir imediatamente o proveito 

econômico obtido, bem como o atual valor da causa, deixo de arbitrar a 

verba honorária na forma do art. 85, §2º, do CPC.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se com as baixas estilares.Dê-se ciência ao Parquet.P. I. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de abril de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302700 Nr: 1354-11.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SILVA TORRES - 

OAB:4.282-MS, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO 

ROBERTO PESCE, para devolução dos autos nº 1354-11.1999.811.0003, 

Protocolo 302700, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003732-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CAMILO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA RAFAELA SALES MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003732-53.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 3. Trata-se de ‘Ação de Exoneração 

de Alimentos’ em que se pretende concessão de tutela de urgência para o 

fim de obter exoneração da obrigação alimentar ao argumento de que a 

parte alimentada já atingiu a maioridade, bem como possui vínculo 

empregatício e concluiu os estudos, sendo plenamente capaz de prover o 

próprio sustento. Extrai-se dos autos que o autor está obrigado ao 

adimplemento mensal de 56,8% (cinquenta e seis vírgula oito por cento) do 

salário mínimo a título de alimentos em favor da requerida. A parte 

requerente, por sua vez, requer tutela de urgência para ver-se exonerado 

liminarmente da obrigação alimentar constituída em favor da demandada, 

argumentando que a requerida concluiu o curso de administração, possui 

emprego e vive atualmente em regime de união estável, contando com 26 

(vinte e seis) anos de idade. Deveras, para a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada pretendida pelo autor, faz-se necessário 

verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito 

é quanto à existência da probabilidade do direito, sendo, no caso em tela, 

prova de que a alimentada não mais necessita da verba alimentar. Neste 

aspecto, a certidão de nascimento atrelada à vestibular revela que a 

requerida possui 26 anos de idade, levando a crer que concluiu o ensino 

superior, revelando a primeira vista condições de prover o próprio 

sustento. Portanto, presente se encontra o requisito da verossimilhança 

da alegação neste momento. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PROCEDÊNCIA. 

Caso em que o filho/apelante/alimentado não logrou êxito em comprovar a 

manutenção das suas necessidades (ônus que agora é seu, pelo advento 

da maioridade), assim como falhou no dever de impugnação específica 
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acerca dos fundamentos relativos à possibilidade econômica do genitor. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70068886761, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 05/05/2016) Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, 

assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este 

também se encontra presente, porquanto uma vez paga a prestação 

alimentícia em questão, que ora pretende-se exonerar, o autor não será 

ressarcido nos valores adimplidos, ainda que a demanda venha a ser 

julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso 

de inadimplência, corre o mesmo o risco de ser preso. Posto isso, entendo 

que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes. 

Razão pela qual DEFIRO, neste momento, o provimento liminar vindicado, 

exonerando o requerente da obrigação alimentar prestada em favor da 

requerida. 4. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação que designo para o dia 08 de 

agosto de 2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste 

Juízo, acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia. Atente-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, 

ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em sendo 

inexitosa a conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir de tal 

solenidade. 5. Sem prejuízo, oficie-se ao órgão empregador do autor 

indicado na exordial, a fim de que cesse o desconto da verba alimentar do 

salário percebido pelo mesmo, no quantum equivalente a 56,8% (cinquenta 

e seis vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente e, o respectivo 

repasse à parte requerida. Todavia, previamente à expedição do ofício 

deverá a parte autora informar, no prazo de cinco dias, a integralidade dos 

dados necessários à expedição, tal como por exemplo o endereço postal, 

etc., sob pena de restar prejudicada. 6. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 22 

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: 1005930-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006765-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CAMPIOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007031-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LOURENCO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1007031-72.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ALESSANDRO LOURENÇO ALVES em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, no dia 26/03/2015, por volta 

da 23h00min, trafegava pelas proximidades do Distrito industrial, no 

veículo Moto Honda Titan, placa JZH 0599, cor PRATA, ano 2001/2001, 

quando foi arrastado por uma enxurrada sendo sugado para dentro de um 

bueiro de águas fluviais, e foi levado por cerca de 01 (um) KM dentro da 

tubulação, até que, com muito esforço e obstinação, conseguiu sair vivo, 

porém machucado, já nos fundos da empresa ERINGE. Relata que “durante 

todo o trajeto em que foi levado pela correnteza, perdeu sua moto e outros 

pertences, entre eles, Carteira de documentos e um montante de 2.000,00 

(dois mil reais), dois capacetes, um de cor azul e outro de cor preta, um 

Telefone Nokia de cor preto, e, de toda sorte, somente teve escoriações 

leves pelo corpo”. Esclarece que “não havia na pista placa de sinalização 

e/ou de atenção informando a periculosidade ou a existência de obras no 

local, bem como claramente ali no local a falta de serviço público, impôs o 

perigo iminente às pessoas, vindo a alcançá-lo num momento de chuva, 

tonando assim impossível para o Reclamante tomar alguma decisão a fim 

de evitar o trágico fato ocorrido, pois nenhuma drenagem fora realizada no 

local a fim de dar segurança aos transeuntes do local”. Em razão desses 

fatos, pleiteia a condenação do Município de Rondonópolis “ao pagamento 

imediato dos danos materiais, e no montante de R$ 93.100,00 (noventa e 

três mil e cem reais) equivalente a cem salários mínimos pelo Dano Moral”. 

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou 

contestação, dizendo que o autor não comprovou que o mencionado 

acidente tenha ocorrido no local e em função do buraco na via pública; 

sustenta, ainda, que o autor não comprovou a ocorrência do acidente por 

meio de testemunha e sequer demonstrou que é o proprietário da 

motocicleta, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo 

da ação. Afirma, também, que o local do suposto acidente estava 

sinalizado, tendo o autor contribuído para o evento danoso. A parte autora 

impugnou o conteúdo da contestação. Na fase de especificação das 

provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado do pedido. O 

Município de Rondonópolis não se manifestou. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do 

CPC). Analisando os autos, verifica-se que não há questões processuais 

pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito saneado, tendo 

em vista que as partes são legítimas e o processo está em ordem. II – 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre a 

existência do dano experimentado pelo autor em razão dos fatos narrados 

na petição inicial, o nexo de causalidade, a prova da posse e propriedade 

da motocicleta, bem como o possível valor dos danos pleiteados na 

exordial. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No 

caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência do acidente, os danos 

experimentados e a posse e propriedade da motocicleta. IV - DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, por serem 

necessárias para o julgamento da causa. Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 14h00min. b) As 

testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intime-se a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, advertindo-a de que o não comparecimento ou, 

comparecendo, se recusar a depor, será aplicada a pena de confesso 

(art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, os procuradores e 

advogados de todas as partes. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 13 de 

maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102666 Nr: 839-39.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME, 

CNPJ: 00438850000176, Inscrição Estadual: 13160260-8. 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: 02/03/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA1818/99, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1818/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 152.538,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67265 Nr: 2507-16.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME, 

GERALDO FRANCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME, 

CNPJ: 00438850000176, Inscrição Estadual: 13160260-8 e atualmente em 

local incerto e não sabido GERALDO FRANCO DE CARVALHO. 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: 13/05/1998.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GERALDO FRANCO DE CARVALHO - ME e GERALDO FRANCO DE 

CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA387/98, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

387/1998.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.541,84

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 713034 Nr: 8131-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPAR - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

PARDAL LTDA, JOSE LUIZ CARRETO PARDAL, ITAMAR MARCONDES 

FILHO, IVONE JOÃO MARCONDES, ALUÍZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902/MT

 Intimar o patrono d o representante legal da parte requerida 

DISPAR-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, a advª ANGELA ROBERTA 

DA SILVA, OAB/MT 6902, para tomar ciência da restrição recaída sobre 

veículo de propriedade da executada, para querendo, apresentar, no 

prazo de 30(trinta) dias, embargos à execução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287156 Nr: 2088-54.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 2088-54.2002.811.0003, 

Protocolo 287156, 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864447 Nr: 4724-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

nos embargos à execução ajuizados por PATRICIA CRISTINA BORGES em 

face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL para declarar a nulidade das 

CDAs de nº 1152/2007 (fls. 3), nº 2215/2007 (fls. 4), nº 3308/2007 (fls. 5) 

e nº 683/2009 (fls. 11) e, consequentemente, extinguir a execução fiscal 

nº 5270-72.2007.811.0003 (código 391606).Tendo em vista o bloqueio 

judicial e transferência para conta única do montante de R$ 8.159,74 (fls. 

45/46 da execução), após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se, 

em favor do embargante, alvará eletrônico para liberação da referida 

quantia atualizada....

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 37145 Nr: 144-27.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE TEREZINHA TOBIAS DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, a 

fim de manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, observando o art,. 274 § 

único do CPC, acerca da penhora On-Line, realizada através do sistema 

BacenJud, no valor de R$ 864,17 (oitocentos e sessenta e quatro reais e 

dezessete centavos).

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734236 Nr: 14081-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA, VALDIR 

SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – 15.2 - CGJ 

impulsiono estes autos parta intimar o patrono da parte exequente, DR. 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para dar 

andamento ao feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59486 Nr: 7922-14.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA DOS SANTOS BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 7922-14.1997.811.0003, 

Protocolo 59486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 751267 Nr: 8432-31.2014.811.0003

 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: CELMA WEIGERT DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO, MOTO CAMPO LTDA, 

DETRAN/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ANTONIO DOS SANTOS 

PELLICIONI - OAB:4288/MT, NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS - 

OAB:OAB 16.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 Intimação dos advogados da parte requerida, Dr. MARCO ANDRE HONDA 

FLORES, OAB/MS 6171 e OAB/MT 9708-A e, Dr. ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB/MT 11876-A, para tomarem ciência 

da designação de audiência, conforme despacho a seguir transcrito: 

“Vistos etc., Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional 

de Justiça e deve tramitar com extrema celeridade. Acerca das provas a 

serem produzidas, verifico que a parte autora pugnou pela produção de 

prova pericial e testemunhal (fls. 200), enquanto que a parte ré Moto 

Campo LTDA manifestou o seu interesse em produzir prova testemunhal 

(fls. 199). Por sua vez, o Estado de Mato Grosso informou não ter outras 

provas a produzir (fls. 202). Dadas as características do pedido, entendo 

necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora. 

Desse modo, a fim de dar prosseguimento ao feito, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.06.2018 às 15 horas, oportunidade 

em que será colhido o depoimento pessoal da parte autora, bem como de 

suas testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, 

esclarecendo que as testemunhas arroladas deverão comparecer 

independentemente de intimação, por força do disposto nos arts. 450 e 

455 do NCPC. Intimem-se. Às providências.”

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287883 Nr: 1047-29.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANDRADE DOS SANTOS, ISIDRO 

AREVALO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimação das advogadas do réu, Dra. Luciana Catresquini Ternero 

OAB/MT 8.379 e Dra. Kerolayne Lorrayne Castaldeli Gualberto OAB/MT 

19.873, acerca da manifestação na fase do artigo 422 do CPP, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 326701 Nr: 4706-36.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES MARCEL, UILIAN ALVES 

MARCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Intimação do advogado Elson Rezende de Oliveira, pratrocinador dos réus 

Luiz Carlos Alves Marcel e Uilian Alves Marcel para que apresente, os 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646202 Nr: 6974-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ FEDATTO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ANTONIO RODRIGUES 

DE ALMEIDA FILHO - OAB:10910MS

 I – Expeça-se o necessário para realizar a sessão de julgamento perante 

o Tribunal Popular do Júri designada em fl. 1133.

 II – Intime-se o réu, complementando a missiva de fl. 1128 ou expedindo 

nova.

III – Quanto as testemunhas arroladas pela acusação, fls. 615, houve 

desistência parcial em fl. 1120; qual homologo. Assim e considerando que 

se manteve o interesse na oitiva de Aparecido Flores da Silva, mas que 

este não foi localizado, fl. 1138, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para, em 05 dias, sob pena de prejuízo da prova, indicar endereço atual e 

correto. Apresentado, intimem-se.

 IV – Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa, fl. 1095.

 V – Intimem-se os Srs. Jurados.

 VI – Requisite-se reforço policial.

 VII – Atualizem-se os antecedentes criminais do acu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325131 Nr: 3229-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 I – Expeça-se o necessário para realizar a sessão de julgamento perante 

o Tribunal Popular do Júri designada em fl. 319.
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 II – Intimem-se a defesa, o réu (endereço atual em fl. 314/316, 

testemunhas arroladas, fls. 255 e 259/265 (desistência em fl. 273, e 

jurados.

 III – Requisite-se reforço policial.

 IV – Atualizem-se os antecedentes criminais do acusado, conforme 

requerido em fl. 255.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 652300 Nr: 1887-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia, para 

CONDENAR o réu ADRIANO DE CAMARGO, devidamente qualificado, 

como incurso nas sanções do art. 33 “caput”, da lei 11.343/06 c/c art. 12 

da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP ( Concurso Material de Crimes 

), a uma pena de 07 ( Sete ) anos de reclusão, pelo delito de tráfico de 

entorpecente e de 01 ( ano ) e 05 ( cinco ) meses de detenção, pelo delito 

de posse irregular de arma de fogo, em regime FECHADO, a teor do que 

estabelece o art. 33, § 3º do CP, bem como pela reincidência do réu, além 

de condená-lo em pena multa de 713 ( Setecentos e Treze ) dias-multas.P. 

I. C.Rondonópolis, 06 de novembro de 2017. Wladymir Perri – Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 316123 Nr: 1072-66.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANINHO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47897, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 I – Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público quanto as 

testemunhas não localizadas.

II – Expeça-se missiva para interrogatório do réu.

III – Com o retorno da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem memoriais.

IV – Ao final, voltem-me para sentença.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661655 Nr: 10282-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO, 

ITAMAR SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Adão Soares Vieira, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Designo audiência de continuação para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

Requisitem-se os réus. Intime-se a vítima Graciele. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637430 Nr: 8277-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos, em correição.

Diante da oitiva da testemunha e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos em 

gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 307643 Nr: 4195-43.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMITON VILELA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA 

- OAB:12273, Rodrigo Queiroz de Oliveira - OAB:13.284-MT

 Vistos, em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648004 Nr: 8444-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Inicialmente, diante do novo entendimento adotado por este magistrado, o 

qual está alinhado à jurisprudência do STJ (agravo em recurso especial nº 

1.192.968–SP), determino que o valor da fiança seja vinculado à guia de 

execução penal  expedida nos autos,  para f ins  de 

levantamento/recolhimento no momento devido.

No mais, cumpridas as determinações retro, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 337525 Nr: 1329-86.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA, HERCULES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Alexandre Augusto de 

Barros Silva (Pm. Barros), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva das testemunhas e interrogados os acusados neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedido 

vista dos autos ao Ministério Público e, após, intime-se a defesa dos 

acusados para que apresentem seus memorias finais, no prazo igual e 

sucessivo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654973 Nr: 4468-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA, 

LUCIMAR DE JESUS CARDOSO, RILDOMAR ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 
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CAMPOS - OAB:3.877 MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação da Drª. Adelina Neres de Souza Campos, OAB/MT nº. 3.877, da 

Drª. Daniela de Oliveira, OAB/MT nº. 17.793 e do Dr. Rafael Santos de 

Oliveira, OAB/MT nº. 14.885, para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 04 de junho de 2018, às 16h50min, a ser realizada 

neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338180 Nr: 1984-58.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Inicialmente, defiro conforme requerido pela Defensoria Pública à fl. 101 e, 

portanto, retifico a parte dispositiva da sentença para constar: “julgo 

improcedente a denúncia, promovida em desfavor de Márcio Monteiro 

Santa [...]”.

Ademais, verifica-se que a sentença que reconheceu a prescrição 

retroativa quanto aos crimes de ameaça e desacato e absolveu o réu em 

relação ao crime de embriaguez ao volante, não fez qualquer menção 

acerca da fiança recolhida nos autos (fl. 97/100).

Diante disso, tratando-se de extinção da punibilidade da pena em 

perspectiva que possui natureza de prescrição retroativa, com 

fundamento nos arts. 336 e 337, ambos do Código de Processo Penal, 

deduzidas as custas e despesas processuais, determino o levantamento 

do valor remanescente recolhido a titulo de fiança.

Após o cumprimento das determinações supra, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663208 Nr: 11679-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT

 Vistos, em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 19, determino a devolução da presente 

missiva, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663181 Nr: 11652-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3.764

 Vistos, em correição

Ante o teor da certidão de fl. 19 da carta precatória autos/cód. 663208, 

que contém a informação que a testemunha Bruno Lopes Santana reside 

no município de Tesouro/MT, informação essa prestada pela mesma, por 

meio de ligação telefônica, não me resta outra alternativa senão, 

determinar a devolução da presente missiva, com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Designo audiência de continuação para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14h40min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Se declinado nos autos o atual endereço da vítima Iza e das testemunhas 

Deborah e Orlando, autorizo desde já a expedição de mandado de 

intimação ou, se residirem em outras comarcas, cartas precatórias com a 

finalidade de proceder à inquirição das mesmas.

Requisite-se o réu Jeferson Atila Andrade de Oliveira.

Saem os presentes os intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613924 Nr: 4520-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ESTEVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de 30 dias, 

informar nos autos eventual herdeiro para que possa ser restituída a 

fiança recolhida à fl. 20, sob pena de se declarar a vacância nos termos 

do art. 1.820 do Código Civil.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615751 Nr: 6425-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MENDES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações 

contidas na sentença retro e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 325644 Nr: 3730-29.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7.870

 Vistos, em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações 

contidas na sentença retro e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 618006 Nr: 1097-69.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações 

contidas na sentença retro e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 325172 Nr: 3266-05.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERSON ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010

 Vistos, em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações 

contidas na sentença retro e, após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615410 Nr: 6078-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS NERY, FARID RACHID 

MAHMOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO B. 

GIUMMARRESI - OAB:5.119/MS

 Vistos em correição.

 Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 605.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 326792 Nr: 4846-70.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal em que CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA foi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2, inciso I e II, c/c 

artigo 29, ambos do Código Penal (1º fato), artigo 244-B da Lei nº 

8.069/1990 (2º fato), e artigo 61, inciso I e artigo 69, ambos do Código 

Penal.

Denúncia recebida em 20.10.2017 (fl. 367) e citação à fl. 371.

A defesa do acusado foi intimada para apresentar resposta à acusação, 

porém permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 

372, 373 e 379.

Assim, em razão da inércia do advogado Dr. Ary da Costa Campos- 

OAB/MT nº 16.944/B, determino a intimação pessoal do referido causídico 

constituído pelo acusado, para que no prazo de 10 dias apresente 

resposta à acusação, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638801 Nr: 575-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal em que JOÃO BATISTA DE OLIVEIRS foi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 61, 

inciso I, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida em 05.02.2016 (fl. 44); citação realizada à fl. 53 e 

resposta à acusação apresentada à fl. 59.

 O Ministério Público apresentou seus memoriais às fls. 95/97.

A defesa do acusado foi intimada para apresentar seus memoriais finais, 

porém permaneceu inerte, conforme se depreende das certidões de fls. 

98, 99 e 100.

Assim, em razão da inércia do advogado Dr. Cleyson Batista da Silva 

OAB/MT nº 19.275, determino a intimação pessoal do referido causídico 

constituído pelo acusado, para que no prazo de 10 dias apresente 

resposta à acusação, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários 

mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, na forma do artigo 

265 do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 620254 Nr: 3403-11.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 (...) Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 03 anos, 07 meses e 01 dia, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, VI, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu SIDNEI DA SILVA LIMA 

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. Recolha(m)

-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 327111 Nr: 5130-78.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MELO BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL ' AGNOL 

FINATO - OAB:OAB/MT 10.084

 (...) Assim, verifico que entre o recebimento da denúncia 05.10.2009 até a 

presentada data decorreram 08 anos, 07 meses e 17 dias. Portanto, 

conclui-se que houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o lapso temporal descrito no artigo supramencionado. Diante 

disso, em consonância com o parecer ministerial de fl. 109 e com 

fundamento no artigo 395, III do CPP e artigos 107, IV e 109, IV, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu JULIANO MELO 

BENDER. Por fim, verifico que o valor recolhido a titulo de fiança foi 

vinculado nas condições do cumprimento do sursis processual (fls. 

60/61), razão pela qual determino seja comunicado o juízo da vara de 

execuções penais desta comarca que é o responsável pela administração 

dos valores recebidos a titulo de suspensão condicional do processo, nos 

termos da seção 32 da CNGC, para tanto oficie-se o juízo da vara de 

execuções penais, informando acerca da disponibilização dos valores, 

nos termos do artigo 1611 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604894 Nr: 2675-38.2012.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FURTADO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 (...) Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu RICARDO FURTADO 

DOS REIS. Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes. Após o 

trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do Código de 

Processo Penal, após a dedução das custas e despesas processuais, 

desde já autorizo o levantamento do valor remanescente recolhido a título 

de fiança, conforme documento de fls. 20/21. Para efetivação da ordem, 

determino a expedição dos alvarás correspondentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622474 Nr: 5514-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIS CARVALHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 Vistos, em correição.

Cumpram-se as determinações retro, com posterior arquivamento dos 

autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644804 Nr: 5784-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUIEL TOMAZ DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a defesa do acusado juntou 

petição à fl. 55 informando o seu falecimento. Contudo, não juntou certidão 

de óbito.

Diante disso, determino seja oficiado ao cartório de registro de pessoas 

para que envie a este juízo a certidão de óbito de Izaquiel Tomaz Amaral, 

com urgência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632354 Nr: 4241-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da ausência das testemunhas Alexandre Augusto de Barros Silva, 

Wagner Santos Almeida, Darlan Penha Motta e Murilo Adriano Lambert, 

deixo de realizar o presente ato nesta data e redesigno para o dia 03 de 

julho de 2018 às 14h40min.

Determino vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias à acusação para o 

fim requerido.

Com a juntada da cota ministerial, determino, desde já, a expedição dos 

eventuais mandados de intimação, bem como dos ofícios de requisição ou, 

caso quaisquer das testemunhas supramencionadas resida em 

comarcada diversa, das competentes cartas precatórias, a fim de 

proceder às suas inquirições.

Ciência à Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630109 Nr: 2374-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.924-MT

 Devido o teor inconclusivo da certidão do meirinho à fl.52-A, deixo de 

decretar a revelia do acusado neste ato.

Determino vista dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias, à acusação para que se manifeste acerca da inquirição da 

vítima Marcos da Cruz Pinto, e à defesa para que traga aos autos o 

endereço do réu, sob pena de revelia, bem como para que a Dra. Lucélia 

Silva de Oliveira (OAB/MT 23561/O), carreie aos autos instrumento de 

substabelecimento apto a regularizar o patrocínio realizado em favor do 

réu neste ato.

Com o retorno dos autos ou findo o prazo determinado, tornem os autos 

conclusos em caráter de urgência para deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632887 Nr: 4617-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LIMA RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ao compulsar os autos, verifica-se às fls. 61/63 que o acusado se 

comprometeu em manter o juízo atualizado acerca do seu endereço. 

Depreende-se ainda, na certidão do meirinho de fl. 97 que, no intervalo de 

07 (sete) dias, compareceu por três vezes ao endereço do réu, sem 

sucesso ao tentar intimá-lo. Haja vista a ciência do acusado de que contra 

si pesa este processo penal, conforme confirma a certidão de fl. 87, 

decreto sua revelia, ressalvados os efeitos jurídicos do instituto.

 Diante da ausência das testemunhas Nilmar Nunes de Freitas, Fabio 

Souza Santana e Regina Aparecida, designo audiência de continuação 

para o dia 30 de outubro de 2018 às 13h30min.

 Requisitem-se os policiais militares Nilmar Nunes de Freitas, Fabio Souza 

Santana.

Intime-se a vítima Regina Aparecida Bitencourt Melo.

Ciência à Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625933 Nr: 8037-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da ausência das testemunhas Wilson Jose dos Santos e Gidarti 

Viana, deixo de realizar este ato na presente data.

Determino vista dos autos à acusação pelo prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste acerca da inquirição das testemunhas Wilson Jose dos 
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Santos e Gidarti Viana.

Com o retorno dos autos, tornem conclusos em caráter de urgência para 

deliberações.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640903 Nr: 2394-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais 

que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a ação penal, 

para CONDENAR o réu Rodrigo da Silva Carvalho, brasileiro, casado, 

natural de Dourados/MS, nascido em 03/12/1983, portador do RG 

1949529-3 SSP/MT e CPF 947.077.581-34, filho de Leonilda da Silva 

Carvalho, residente na Avenida Pindorama, nº 380, Jardim Pindorama, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, como incurso na prática 

dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I, art. 213, § 1º e art. 218-A, todos 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672127 Nr: 4400-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 (...) Outrossim, verifica-se às fls. 88/91, que a representante ministerial 

junta aos autos, laudo pericial criminal nº 200.2.03.2018-004282-01, 

produzido pela POLITEC, o qual atesta a eficiência da arma descrita na 

inicial acusatória para efetuar disparos, assim, não vislumbro nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03.07.2018, às 17h00min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada 

de declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671222 Nr: 3608-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ARAÚJO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3608-98.2018.811.0064 – Cód. 671222

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MAYCON DOUGLAS 

ARAÚJO ALMEIDA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.07.2018, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672860 Nr: 5078-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 5078-67.2018.811.0064 – Cód. 672860

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GABRIEL OLIVEIRA 

COSTA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.07.2018, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674290 Nr: 6299-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC RUAN BUENO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Autos nº 6299-85.2018.811.0064 – Cód. 674290

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu ERIC RUAN BUENO FERREIRA para o dia 19.06.2018, 

às 17h30.

Intime-se e requisite o réu, bem como dê ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655680 Nr: 5079-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTÃO 

GUIMARÃES - OAB:12225

 Autos nº 5079-86.2017.811.0064 – Cód. 655680

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu WILSON JOSÉ MARTINS para o dia 13.06.2018, às 

17h00.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 
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compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639692 Nr: 1291-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 A

 (...) Outrossim, verifica-se pela folha de antecedentes que escolta o 

presente procedimento que o réu responde a 01 (uma) ação penal pelo 

crime de homicídio (ação penal/código: 625018), bem como possui 01 

(uma) condenação pelo crime de roubo majorado (guia de execução 

penal/código: 642201) em tramite perante o juízo da vara de execuções 

penais desta comarca.Assim, verifica-se que não trata de fato isolado na 

vida do denunciado, não se resumindo a atuação delitiva do mesmo ao 

presente processo em análise, mas, antes, pelo contrário, conforme 

consignado acima, nos informes judiciais consta que o acusado possuí em 

seu desfavor outros registros criminais, referentes a apuração de crimes 

da mesma natureza, inclusive.Portanto, essas circunstâncias fáticas, 

reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, 

por não configurar medida cautelar indiscriminada, mas, sim, associada a 

bases reais de perturbação da segurança pública, qual seja: a reiteração 

criminosa do denunciado.Pois bem, com essas considerações, 

acrescentando as razões expostas no parecer ministerial às fls. 223/225 

e, ainda, verificando que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica 

que permita a revogação da prisão cautelar decretada anteriormente e, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de 

liberdade provisória do denunciado JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA 

SÁ. Por fim, verifico que o segregado constituiu advogada conforme 

pedido de revogação de fls. 209/213, contudo, não foi juntado nos autos 

instrumento de procuração, assim, intime-se a Dra. Carla Andréa Batista – 

OAB/MT 18.808, para juntar procuração nos autos, bem como para 

apresentar resposta à acusação em favor do denunciado Jefferson 

Rodrigues de Souza Sá e, após, juntada do instrumento procuratório e 

resposta do réu, volte-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 331962 Nr: 2773-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 I - Intime-se o recuperando, por seu causídico, para dar continuidade ao 

cumprimento de sua pena restritiva de direito, devendo apresentar o 

devido atestado em 15 dias, sob pena de regressão de regime.

II - Ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 321981 Nr: 164-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA 

- OAB:1882-O/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 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: 04/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 164-72.2009.811.0064

Nome Reeducando: Ronaldo Rodrigues Munaretto

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 8m 0d 18/09/2007 22/09/2007 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 21a 9m 0d 29/12/2005 29/12/2005 2/3 - Hediondo 1/6 - Comum

 2a 0m 0d 29/12/2005 29/12/2005 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 7a 0m 0d 08/05/2013 29/05/2013 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

26/11/2006 21/09/2007 296 dias fls. 478/479 e 636

Total de dias interrompidos: 296

Dias Remidos

Remições

Observações

7 fl. 291

18 fl. 346

10 fl.245

15 fl. 255

7 fl. 350

12 fl. 464

124 fl. 485

29 fls. 486/487 não homologados

Data de Prisão Definitiva: 29/12/2005

Total da Pena: 37a 5m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 29/05/2013

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 19/12/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

29/05/2013 + 8a 2m 1d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 222 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(29/05/2013 - 29/12/2005) - 0a 9m 26d

(7a 5m 0d) - 0a 9m 26d = 6a 7m 4d

Data base para Livramento Condicional 29/05/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 03/01/2038

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/05/2013 + 24a 4m 20d + 0a 9m 26d - 0a 0m 0d - 222- 1

Pena Restante a partir da data Atual 25a 3m 11d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/12/2005 + 37a 5m 0d + 0a 9m 26d - 0a 0m 0d - 222- 1

Pena Cumprida até data Atual 11a 6m 9d

Data do Término da Pena: 16/08/2043

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636995 Nr: 7912-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariovaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 1. Relatório.Trata-se de executivo de pena do recuperando Weslley Alves 

de Lima França em que cumpre pena em regime fechado. O recuperando 

pugna pela detração do período em que ficou preso provisoriamente, uma 

vez que fora desclassificado o delito praticado, fls. 350/351. Instado a 

manifestar-se o representante ministerial postulou pelo indeferimento do 

pedido apresentado e homologação das planilhas de trabalho, fls. 

358/358v. Brevemente relatado.Não havendo impugnação, desde já 

JULGO REMIDOS 26 dias da pena do recuperando, que deverão ser 

computados no próximo cálculo de pena a ser realizado.V – Intime-se a 
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defesa acerca desta decisão.VI – Por fim, aguarde-se em cartório o 

cumprimento da pena ou eventual requerimento que justifique a nova 

conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624123 Nr: 6778-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAÚJO - OAB:11571/MT, Francisco Eudes Gomes de Lima - 

OAB:5773, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Certifico e dou fé que, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 335,45 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 128,24 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 113,95 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 637044 Nr: 7959-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Nome Reeducando: Agnaldo Ferreira do Espirito Santo

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 3a 10m 15d 12/03/2009 27/02/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 0m 0d 27/02/2016 27/02/2016 1/3 - Comum Primário 2/5 - Hediondo 

Primário

 3a 3m 0d 27/02/2016 27/02/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 1a 3m 0d 27/02/2016 27/02/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 7a 3m 15d 08/03/2017 08/03/2017 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 2365

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

12/03/2009 17/09/2009

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

- - 690 dias as fls. 310/314

Total de dias interrompidos: 690

Data de Prisão Definitiva: 27/02/2016

Total da Pena: 21a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 08/03/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 10/04/2026

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

08/03/2017 + 9a 7m 9d + 0a 0m 0d - 0a 6m 6d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(08/03/2017 - 27/02/2016) - 1a 11m 0d

(1a 0m 9d) - 1a 11m 0d = 0a -10m -21d

Data base para Livramento Condicional 27/02/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 05/12/2030

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/02/2016 + 13a 4m 15d + 1a 11m 0d - 0a 6m 6d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 20a 11m 23d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/02/2016 + 21a 8m 0d + 1a 11m 0d - 0a 6m 6d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 8m 3d

Data do Término da Pena: 22/03/2039

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 601486 Nr: 5922-61.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE JESUS TEIXEIRA, PEDRO RAFAEL 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 Vistos.

Ante ao teor da cota ministerial de fl. 199-200, bem como em razão da 

certidão de fl. 203, oportunidade em a Sra. Gestora Judicial certifica a 

absoluta impossibilidade de recuperação da mídia encartada à fl.114/116, 

então, não me resta senão designar nova audiência para proceder com o 

interrogatório dos acusados, o que faço para o dia 21/06/ 2018, às 15:00 

horas.

Intimem-se a defesa, o M. Público e os acusados para que compareçam á 

audiência.

Dê ciência às partes

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 615020 Nr: 5674-27.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Intimação do advogado do reu, Dra. LUCIMAR BATISTELLA OAB/MT - 

9279, da designação da audiencia para o dia 19/06/2018 as 16:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 617794 Nr: 880-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEZIO DOS SANTOS RODRIGUES, VALMIR 

PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELIPE BATISTA - OAB:20699, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação do advogado do reu, Dr. ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB/MT 

5172, da designação da audiencia para o dia 19/06/2017 as 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri
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 Cod. Proc.: 335520 Nr: 6336-93.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE NELSI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Intimação do advogado do reu, Dr. Francisco Mello dos Santos - OAB/MT 

9550, da designação da audiencia para o dia 21/06/2018 as 13:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 620344 Nr: 3492-34.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACITO FERREIRA DE SOUZA, JOPEDRO 

SOUZA VIEIRA, ANDRE ATILIO DE CASTRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056

 Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da certidão de fl. 155, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.06.2018, às 14h00min.

Às demais providências.

 Cumpra-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644007 Nr: 5139-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO DA SILVA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado RILDO DA SILVA PASSOS, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção, pelo crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Não se aplica a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante grave ameaça.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006.Verifica-se, 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo 

Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do Artigo impede a 

concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente 

analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do 

benefício. Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

G r o s s o .  ( . . . ) P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de Maio de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633455 Nr: 5032-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado HENRIQUE DE OLIVEIRA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção 

pelo crime lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada à 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a sua conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa 

de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso . Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi assistido pela 

Defensoria Pública(...) Após, arquivem-se estes autos, com as baixas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de Maio de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671145 Nr: 3534-44.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER LANDOVOIGT CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIASSELVI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3534-44.2018.811.0064 (Código 671145)

Vistos etc.

O Código de Processo Civil em seu Artigo 252 estabelece os requisitos 

autorizativos para concessão da citação por hora certa. Senão vejamos:

 “Artigo 252. CPC – Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos 

condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será 

válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência”.

Diante disso, analisando os autos não se verifica, a priori, que houve 

suspeita de ocultação por parte do demandado, pelo que INDEFIRO o 

pedido de citação por hora certa postulado à fl. 25.vº.

 Por tal razão, cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, no endereço indicado pela autora à fl. 25, 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.

 Intime-se a parte requerente para comparecer na audiência de 

conciliação.

Após a realização da referida solenidade, 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.
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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.: 817756 Nr: 2130-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, GUILHERME AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA, A G 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Certifico, nos termos do Provimento 55/2007-CGJ/MT, que nesta data, 

impulsiono este Feito, para designar audiência preliminar para o dia 03 de 

julho de 2018 às 14:00 horas, expedindo-se o necessario, devendo ficar 

advertido o representante legal da investigada de que o não 

comparecimento ou apresentação intempestiva de atestado médico para 

justificar o não comparecimento à audiência, ensejerá o oferecimento da 

denúncia.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atr ibuições legais, Considerando a 

interrupção/instabilidade do serviço de internet no dia 21.05.2018, nesta 

cidade de Sinop-MT;

Considerando, ainda, o ter do Ofício de nº 058/2018/OAB/6ºSUB, desta 

Comarca de Sinop Estado de Mato Grosso, relativamente aos Prazos 

Processuais. RESOLVE: Art. 1º SUSPENDER os Prazos Processuais no 

dia 21.05.2018, no Fórum da Comarca de SINOP-MT, prorrogando-se os 

prazos para o próximo dia útil. Art. 2º A presente Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. Sinop-MT, 21 de maio de 2018.ROSÂNGELA 

ZACARKIM DOS SANTOS. Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 025/2018-DF - A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ROSÂNGELA 

ZACARKIM DOS SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO, DA 

COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, Considerando 

o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; Considerando a 

publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado no DJE n. 

9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem com o plantão semanal; Considerando a 

Portaria nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, que estabeleceu 

a escala de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 2018; 

RESOLVE:Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, 

Mato Grosso, referente ao mês de JUNHO DE 2018, obedecerá a seguinte 

escala de plantão regional e plantão local:

I- MAGISTRADOS-PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA

30/05 (19h00min) a 04/06 (11h59min) DR. WALTER TOMAZ DA COSTA 

-JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

04/06 (19h00min) a 08/06 (11h59min) Dr. Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz da 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

08/06 (19h00MIN) A 11/06 (11H59MIN) DR. CLEBER LUÍS ZEFERINO DE 

PAULA -JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

11/06 (19h00min) a 15/06 (11h59min) Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

-Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop

15/06 (19h00MIN) A 18/06 (11H59MIN) DR. CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO-JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

18/06 (19h00min) a 21/06 (11h59min) Dra. Débora Roberta Pain 

Caldas-Juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop

21/6 (19h00min) a 22/6 DR. MIRKO VINCENZO GIANOTTE (PONTO 

FACULTATIVO COPA)

22/06 (19H00MIN) A 25/06 (11H59MIN) DR. MIRKO VINCENZO GIANOTTE- 

JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

25/06 (19h00min) a 27/06 (11h59min) Dr. João Manoel Pereira Guerra -Juiz 

da 3ª Vara Criminal de Sinop

27/06 (12H00min) a 28/06 (11h59min) DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU (FERIADO COPA)

28/06 (19h00min) a 29/06 (11h59min) Dr. João Manoel Pereira Guerra -Juiz 

da 3ª Vara Criminal de Sinop

29/06 (19H00MIN) A 02/07 (11H59MIN) DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU-JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

SINOP

02/07 (19h00min) a 06/07 (11h59min) Dra. Rosangêla Zacarkim dos 

Santos-Juiz da 1ª Vara Criminal de Sinop

II - GESTORES JUDICIÁRIOS

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA

01/06 (19h) a 08/06 (11h59min) Lívia Furquim Queiroz de Souza - 1ª Vara 

Cível

08/06 (19h) a 15/06 (11h59min) Luzimeiry Tomaz Nazário - 2ª Vara Cível

15/06 (19h) a 22/06 (11h59min) Vânia Maria Nunes da Silva – 3ª Cível

22/06 (19h) a 29/06 (11h59min) Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 4ª 

Vara Cível

29/06 (19h) a 06/07 (11h59min) Elair de Fátima Janete da Fonseca Oliveira 

– Vara Especializa de Família e Sucessões

III - OFICIAIS DE JUSTIÇA

DIA DO MÊS DIA DA SEMANA OFICIAL DE JUSTIÇA

01 SEXTA-FEIRA ROSE MEYRE MOGGI

02 SÁBADO SÉRGIO JOSÉ GOMES ROMERO

03 DOMINGO SILVANI WALL GOMES

04 Segunda-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro

05 Terça-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos Santos Anjos

06 Quarta-feira Edézio Pereira Jorge/ Eroni da Luz

07 Quinta-feira Francisco Toninato/ Gilson Gaieski

08 Sexta-feira Izanete Weisshaupt/ João Carlos Botin

09 SÁBADO VALTER MORTELARO LOPES

10 DOMINGO WANDERLEY OLIMPIO

11 Segunda-feira João Carlos Girardi/ Marcela Liogor Monteiro

12 Terça-feira Nilzete dos Santos/ Noraney Joaquim de Souza

13 Quarta-feira Plínio Mendonça/ Regina Yamauti

14 Quinta-feira Ricardo Barsand Pinheiro/ Ricardo Monteiro Segrillo

15 Sexta-feira Rose Meyre Moggi/ Sérgio José Gomes Romero

16 SÁBADO ALBERTO CARLOS DOS SANTOS ANJOS

17 DOMINGO BERNADETE BORBA

18 Segunda-feira Silvani Wall Gomes/ Valter Mortelaro

19 Terça-feira Wanderley Olímpio/ Alberto Carlos dos Santos Anjos

20 Quarta-feira Bernadete Borba/ Celso de Oliveira Marques

21 Quinta-feira Edézio Pereira Jorge/ Eroni da Luz

22 Sexta-feira Francisco Toninato/ Gilson Gaieski

23 SÁBADO EDÉZIO PEREIRA JORGE

24 DOMINGO ERONI DA LUZ

25 Segunda-feira Izanete Weisshaupt/ João Carlos Botin

26 Terça-feira João Carlos Girardi/ Marcela Liogor Monteiro

27 Quarta-feira Nilzete dos Santos/ Noraney Joaquim de Souza

28 Quinta-feira Plínio Mendonça/ Regina Yamauti

29 Sexta-feira Ricardo Barsand Pinheiro/ Ricardo Monteiro Segrillo

30 SÁBADO GILSON GAIESKI

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficarem 

de plantão nos finais de semana, também ficarão às segundas, terças, 

quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 11h59min do dia seguinte, 

terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da 

sexta-feira. Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, 

o juiz plantonista e os servidores escalados deverão permanecer no 

prédio do Fórum, das 13h às 17h.

Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s 

desta Comarca iniciará todas as sextas-feiras às 19 horas e encerrará às 

11h59min da sexta-feira seguinte, independentemente de horário de 

expediente diverso do horário normal, salvo em feriados ou pontos 

facultativos, que ocorrem na sexta-feira, situação em que a troca do 

Gestor Judiciário plantonista será efetuada às 12h. O Gestor Plantonista 

deverá entregar o celular do plantão ao próximo Gestor plantonista que 
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assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira seguinte. O Gestor que 

assumirá o plantão receberá o celular do plantão às 19 horas da 

sexta-feira em que inicia o plantão seguinte, salvo nos casos em que não 

haja expediente regular, ocasião em que o Gestor assumirá o plantão e 

receberá o celular às 12 horas. Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 

4º, do Provimento Nº 10/2016-CM, o juiz que cumula unidades judiciárias, 

será excluído do plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante 

nesse Provimento. Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem 

soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1º, alíneas "a" a "g" da 

Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a 

alterá-la ou substituí-la.§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas 

urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense 

deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no 

mesmo dia, observado o disposto no artigo 19 do Provimento n.º 

10/2016-CM. § 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão 

judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério 

Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, 

serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a 

urgência.§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial 

urgente, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser 

encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista.

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – reiteração de 

pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; II – 

pedido de reconsideração ou reexame; III – pedido de prorrogação de 

autorização judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de 

importância em dinheiro; V – pedido de liberação de bens apreendidos. 

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o 

depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas 

por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas 

ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e 

justificada delegação do Juiz. Art. 7º Durante o plantão judiciário os 

pedidos relacionados à prisão civil serão de competência do Juiz da área 

cível e o recebimento de informações ou justificativas das atividades 

(artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; 

e, artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela 

suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena ou 

livramento condicional, nos termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do 

Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo criminal.

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, 

especialmente no plantão judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz 

deverá, considerando a oportunidade do pedido, demonstrar com clareza 

e objetividade em que se funda a urgência.

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu 

pré-cadastro no sistema informatizado, salvo se a peça tiver sido 

encaminhada via peticionamento eletrônico, e certifi ará a existência de 

feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco 

de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade.

Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do 

pré-cadastro no sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o 

caput deste artigo tramitará fisicamente.

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o 

despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento 

posteriormente, n prazo legal (CPC, artigo 257), sob pena de cancelamento 

da distribuição e automática ineficácia da medida.

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência 

preventa em relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os 

quais serão encaminhados pelo gestor plantonista ao Cartório Distribuidor, 

no dia útil imediatamente seguinte, para o regular processamento, 

encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro.

Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 

9.9695-5988.

Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado 

para o plantão da data imediatamente posterior ao plantão do substituído, 

adotando-se a mesma forma de substituição para os servidores 

designados para o serviço de plantão.

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão 

judiciário deverão manter número de telefone de contato devidamente 

atualizado junto a Central de Administração e sob a "esfera de 

disponibilidade" a fim de atender eventual solicitação desta Diretoria, sob 

pena de apuração de responsabilidade, nos termos do Provimento 

005/2008/CM.

Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 

será parte integrante desta Portaria a escala de plantão mensal dos 

Oficiais de Justiça.

Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, 

ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

Sinop, 22 de maio de 2018.- ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 

-Juíza de Direito e Diretora do Foro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320432 Nr: 3372-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS, JADIR JOSÉ 

COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº. 3372-02.2018.811.0015 – Código 320432

Requerente: Novaczyk Advogados Associados

 Jadir José Copetti Novaczyk

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por Novaczyk 

Advogados Associados, neste ato representado por Jadir José Copetti 

Novaczyk, no qual requer a restituição dos valores recolhidos e não 

utilizados por meio da Guia n. 42951, nos valores de R$ 47.202,50 

(quarenta e sete mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos).

Aduziu, em síntese, que na data de 09.02.2018 os requerentes 

recolheram, indevidamente, por um equivoco na interpretação de 

informações, a importância de R$ 47.202,50 (quarenta e sete mil, duzentos 

e dois reais e cinquenta centavos) referentes à Guia n° 42951. O 

requerente emitiu nova guia, procedendo novo pagamento, por esta razão 

requer a restituição do valor recolhido pela Guia n° 42951, haja vista sua 

não utilização nos autos.

Juntou-se aos autos a documentação solicitada na Instrução Normativa 

02/2011-Versão 02, do DCA - Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ/MT.

Em 16.04.2018 (fl. 27), a Distribuidora Judicial desta Comarca informou que 

em consulta ao sistema Apolo, constatou NADA distribuído tendo como 

partes Novaczyk Advogados Associados x Banco do Brasil S/A.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 

47.202,50 (quarenta e sete mil, duzentos e dois reais e cinquenta 

centavos), recolhidos por meio da Guia n. 42951, referentes aos valores 

pagos e não utilizados.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315404 Nr: 17913-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: NOÉ LUIZ DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências nº17913-74.2017.811.0015 – Código 315404

Requerente: Noé Luiz da Silva Filho.

Vistos,

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas formulado por Noé Luiz da 

Silva Filho, no qual requer a restituição do valor recolhido e não utilizado 

por meio da Guia n. 39871, no valor de R$ 7.194,01 (sete mil, cento e 

noventa e quatro reais e um centavo).
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Aduziu, em síntese, que opôs Embargos à Execução, sob n° 

1012941-44.2017.8.11.0015, oportunidade em que promoveu o 

recolhimento equivocado da Guia n. 39871, no valor de R$ 7.194,01 (sete 

mil, cento e noventa e quatro reais e um centavo), por esta razão requer a 

restituição do valor recolhido pela referida guia, haja vista sua não 

utilização nos autos.

Juntou-se aos autos a documentação solicitada na Instrução Normativa 

02/2011-Versão 02, do DCA - Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ/MT.

Em 14.03.2018 (fl. 16), a Distribuidora Judicial desta Comarca informou que 

em consulta ao sistema PJe, constatou a existência de ação distribuída 

tendo como partes Noé Luiz da Silva Filho x Elias Destefani, autos n° 

1012941-44.2017.8.11.0015 e que, portanto, a Gestora Judiciária da Vara 

deverá informar acerca da utilização ou não das Guias.

No dia 14.05.2018 (fl. 18), a Gestora Judiciária da Quarta Vara Cível 

informou que o valor constante na guia n. 39871, não foi utilizada.

Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 7.194,01 

(sete mil, cento e noventa e quatro reais e um centavo),devidamente 

corrigidos, recolhidos por meio da Guia n. 39871, referentes aos valores 

pagos e não utilizados.

Comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça para que proceda à restituição do valor referente ao pagamento da 

guia não utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.

Aportando aos autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, 

cientifique-se o requerente.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONIZETE CHAVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDI WECKWERTH (RÉU)

MARCIO HELENO SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010403-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELO SERVICOS METALURGICOS LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BERTUCCINI ZAGRETTI OAB - MS16842 (ADVOGADO)

NELSON DE OLIVEIRA BRAIT OAB - MS3742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONZAGA DA ROCHA (DEPRECADO)

 

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) REQUERENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias, sob pena de preclusão: EFETUAR O PAGAMENTO DA 

IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no Rua das Samambaias, nº 

2.686, Setor Industrial Sul, 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 

Just iça (http:/ /arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao) , 

informando o endereço para aferir o valor da diligência.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004951-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GROTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI TEREZINHA LOHMANN DAVILA (RÉU)

ORIVALDO DAVILA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209595 Nr: 10662-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALVES QUEROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 335 de 414



diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249823 Nr: 18202-75.2015.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175704 Nr: 11334-86.2012.811.0015

 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: ANTENOR FERNANDES MATILDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MG 98.981

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:1) Declarar a inexistência do negócio jurídico guerreado, com 

sua consequente inexigibilidade, a tornar definitiva a liminar em tutela de 

urgência deferida, vedando os descontos respectivos na conta benefício 

do autor. 2) Condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 

3.330,00, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros 

e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas.3) 

Determinar a compensação dos créditos e débitos existentes entre as 

partes, conforme explanado acima.Por derradeiro, condeno o requerido a 

pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios da contraparte, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação insculpida no item 2 do dispositivo acima, 

nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, § 2º, incisos I ao IV, do Código de 

Processo Civil.Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. R. I. C. 

Sinop – MT, 21 de maio de 2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010511-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REAL INVEST COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1010511-22.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

17.766,39; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PERDAS 

E DANOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REAL INVEST 

COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA Parte Ré: GLEDSON ROGERIO 

DUARTE Pessoa(s) a ser(em) citada(s): RÉU: GLEDSON ROGERIO 

DUARTE, corretor de imóveis, inscrito no CPF/MF 724.479.151-87. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, para comparecer à audiência 

designada, acompanhado(a) de advogado(s) ou defensor público, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, OFERECER CONTESTAÇÃO, POR 

PETIÇÃO, EM QUINZE DIAS, A CONTAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

OU MEDIAÇÃO, QUANDO QUALQUER PARTE NÃO COMPARECER OU, 

COMPARECENDO, NÃO HOUVER AUTOCOMPOSIÇÃO (ART. 335, I, 

CPC/2015, OBSERVANDO AS MATÉRIAS DE DEFESA ELENCADAS NOS 

ARTIGOS 336/337, CPC/2015, BEM COMO PARA QUE SE ATENTE AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 304, CPC/2015. A audiência se realizará no dia 

18/072018, às 13:30 horas, na sala de audiências da Primeira Vara Cível 

desta Comarca, no Fórum Local. RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA: A Requerente é uma empresa que investe em compra e venda 

de imóveis na Região de Sinop, tendo em meados de novembro do ano 

passado (2016), adquirido, com intermédio do Requerido, um imóvel 

(contrato de compra e venda. O referido imóvel é um conjunto de 

apartamentos, os quais já estavam locados e sob a administração do 

Requerido, que é corretor de Imóveis. A Requerente, confiando ser o Réu 

pessoa idônea e de confiança, deixou que este continuasse com a 

administração dos referidos apartamentos, sem, contudo, firmar qualquer 

contrato formal. Tal fato pode ser comprovado com as fotos tiradas do 

imóvel, do qual aparece as faixas de “alugo” e “vendo” com o número do 

registro do CRECI e o telefone do Promovido. Também se provará com a 

oitiva das testemunhas, ao final arroladas. Ocorre, Excelência, que desde 

quando adquiriu o imóvel (dezembro de 2016), até o mês de junho de 

2017, a Autora não recebeu nenhum repasse referente aos alugueis dos 

apartamentos. Portanto, sendo 4 (quatro) apartamentos, que estiveram 

locados por todo o período, pelo valor de R$700,00(setecentos reais) 

cada, de dezembro a junho, então 7(sete) meses, desconta-se o valor de 

1 (um) aluguel referente à comissão do Corretor, e tem-se, atualizado a 

juro de 1% mais correção à base do INPC o valor devido do Réu a 

Requerente de R$ 17.766,39 (dezessete mil, setecentos e sessenta e seis 

reais e trinta e nove centavos). A Requerente, através de seus 

representantes, tentou por várias vezes uma solução amigável junto ao 

Réu, porém sem conseguir sucesso em seu pleito se vê forçada a 

ingressar judicialmente para ver satisfeito seu direito. Portanto, Excelência, 

requer-se que o Réu seja condenado, ao fim da instrução processual, a 

pagar, devidamente corrigido, os valores referentes aos aluguéis que 

recebeu dos inquilinos e deixou de repassar a Autora, conforme se 

provará no decurso do processo. Diante do exposto, requer-se a Vossa 

Excelência, o recebimento da presente demanda com os documentos que 

a instruem, julgando-se a ação, ao final, totalmente procedente, 

considerando os pedidos seguintes: a) A citação via AR do Requerido no 

endereço indicado no preambulo desta petição, para querendo, contestar 

em a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeitarem-se aos 

efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato; b) A aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, já que 

demonstrada a relação de consumo, com a consequente inversão do ônus 

da prova, conforme determina o art. 6º, inciso VIII, do referido Diploma; c) 

Seja decretada a resolução do negócio celebrado, com a condenação do 

Requerido em pagar valor de R $17.766,39 (dezessete mil, setecentos e 
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sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), devidamente corrigido a 

INPC acrescido de juros legais de 1%a.m. desde a presente data; d) A 

condenação do Requerido em honorários, custas e demais cominações 

legais; e) Por fim, pretende provar o alegado por todos os meios em direito 

admitidos, Dá-se à causa o valor de R$ 17.766,39 (dezessete mil, 

setecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). Decisão: 

Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. O réu foi procurado em 

diversos endereços. Não encontrado em nenhum deles. Não há razão 

para mais investigações a respeito, pois tudo indica está em lugar incerto 

e não sabido. O que autoriza a postulada citação por edital. O que 

determino seja feito, edital com prazo de 20 dias, obedecidos os ditames 

dos arts. 256 e 257 do CPC. Redesigno a audiência para o dia 18 de julho 

de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se”. SINOP/MT, 22 de maio 

de 2018 Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279342 Nr: 15582-56.2016.811.0015

 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: ELIANE REGINA TRIERWEILER ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934, ZULEICA 

SILVA VIEIRA MENDES - OAB:24198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar o feito, juntando aos autos memorial 

descritivo do imóvel objeto da ação, sob pena de extinção.

2. Considerando a certidão de fl. 56, intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar via e-mail 

(snp.2civel@tjmt.jus.br) resumo da inicial, para fins de expedição de edital 

de citação de terceiros interessados, em conformidade com o artigo 1.218, 

§ 1º, da CNGC/MT.

3. Atendido o item “2”, cite-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

eventuais interessados para, querendo, manifestarem-se nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após a realização da audiência designada à fl. 37 e decorridos os 

prazos legais, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 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

 Certifico que, nesta data foi devolvida a carta precatória por carta 

registrada JJ 888664755BR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270349 Nr: 10000-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR WALKINIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SUGAHARA AZEVEDO - 

OAB:OAB/RO 4469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE COELHO DA 

ROCHA - OAB:1521

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de inquirição da testemunha Geraldina Alves Francelino para o 

dia 02 de julho de 2018, às 13h30min.

2. Observe-se o disposto nos arts. 393 e 1.210 e seguintes da CNGC/MT e 

o art. 455 do CPC.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229183 Nr: 5134-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUMMARRESI, DORVAL E 

MARTINS DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:MS/160/2002, LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:OAB/MS 5119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNILDO BRISSOV - 

OAB:OAB/MS 2996 A

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de inquirição da testemunha Wellington Pereira de Lima para o 

dia 02 de julho de 2018, às 14h30min.

2. Observe-se o disposto no art. 455 do CPC e nos arts. 393 e 1.210 e 

seguintes da CNGC/MT.

3. Comunique-se o Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 31965 Nr: 2694-12.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON S/A - IMPLEMENTOS E SISTEMAS 

AUTOMOTIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

CLÁUDIO APARECIDO PEREIRA PINTO, JOSE DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LAURI BECHER GIL - 

OAB:RS/41.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:PR-16.534

 Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Palmeiras ou Imperial, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 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 em correição permanente.
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1. Em razão da necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de inquirição da testemunha Bruno Roberto Quiroga para o dia 

02 de julho de 2018, às 15h00min.

2. Observe-se o disposto no art. 455 do CPC e nos arts. 393 e 1.210 e 

seguintes da CNGC/MT.

3. Comunique-se o Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263560 Nr: 5729-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LINCOLN MELLO TULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR WASH NIGHT CLUB CHOPERIA E 

DANCETERIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO AUGUSTO CARDOSO 

SOSSÉLLA - OAB:OAB/PR 58.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVA APARECIDA LEMES - 

OAB:11408

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência de inquirição da testemunha Gabriela Amaral Honorato para o 

dia 02 de julho de 2018, às 15h30min.

2. Observe-se o disposto no art. 455 do CPC e nos arts. 393 e 1.210 e 

seguintes da CNGC/MT.

3. Comunique-se o Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81508 Nr: 9788-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYES & FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA., 

ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI 

VEDANA - OAB:OAB/MT. 15669, EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:SP-257.874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MS/6.877, VANDERLEI 

NEZZI - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado: Alann 

Lopes Carassa, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123173 Nr: 2347-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERNANDES CAVARZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar a advogada: Ana 

Carolina Moreira da silva Masiero, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123209 Nr: 2383-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA ROTILLI COELHO, JOÃO LUCIANO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT.15.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, CLAYTON OUVERNEI 

- OAB:13051/MT, ELIAS CAMPELLO MARTINS - OAB:77.338, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar a advogada: Ana 

Carolina Moreira da silva Masiero, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 14295-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FRANCISCO DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, LUCAS 

GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado: Tiago 

Pacheco dos Santos, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 294473 Nr: 5019-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FRANCISCO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado: Tiago 

Pacheco dos Santos, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211771 Nr: 12366-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMCO SINOP COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS LTDA., MANOEL 

HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado: Alann 

Lopes Carassa, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223083 Nr: 1483-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANZELLI & STEFANELLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar a advogada: Rosangela 

Braga, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265971 Nr: 7066-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA MARGARIDA 

SÁ BARROS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA 

DOMINGUES FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado Renato 

Valgas Rodrigues, a proceder a devolução do presente autos nos termos 

do Art. 234 § 2º( Se, intimado, o advogado não devolver os autos no 

prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá 

em multa correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 288295 Nr: 1275-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA DOMINGUES 

FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA 

MARGARIDA SÁ BARROS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado Renato 

Valgas Rodrigues, a proceder a devolução do presente autos nos termos 

do Art. 234 § 2º( Se, intimado, o advogado não devolver os autos no 

prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá 

em multa correspondente à metade do salário-mínimo).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 254870 Nr: 706-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA FAVERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo “VEICULO MARCA 

CITROEN, MODELO C4, CHASSI 8BCLCRFJWAG514297, PLACA NPO3879, 

RENAVAN 00167743724, COR PRATA, ANO 09/10, MOVIDO À 

BICOMBUSTIVEL”, a ser realizada no endereço indicado na inicial 

(f.19).Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

com um dos representantes legais da autora devendo a ré entregar o bem 

e seus respectivos documentos.O mandado deverá, também, ter por 

objeto a citação da ré, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para os fins do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Caso a devedora opte pelo integral pagamento (art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69), ficará, ainda, obrigada ao adimplemento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados na 

sentença.Em observância ao artigo 3º, § 9º, do DL 911/69, determino o 

registro, pelo Sistema “Renajud”, de restrição à circulação do veículo.Por 

fim, considerando que a busca e apreensão pode ser apreciada inclusive 

em plantão judiciário (art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69), nada obsta que 

seja cumprida nas hipóteses excepcionadas pelo art. 212, § 2º, do 

CPC.Cumpra-se e intimem-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002474-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL OAB - TO2412-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA (EXECUTADO)

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002474-06.2017.8.11.0015. Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA Parte Ré: EXECUTADO: MARCIA LUCIA 

SAUVESUK DA SILVA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO, CRISTINE 

WELLMANN DA RIVA ARAUJO, ARNO MAURO BATISTA DA SILVA 

Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Banco da Amazônia S/A em face de Arno Mauro Batista da Silva e outros. 

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em prestações que 

se encerram no dia 10/10/2018, e requerendo a homologação do acordo, 

bem como a suspensão do feito, ID. 11034968. Sendo assim, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 

11034968, e, consequentemente, suspendo o curso da execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para que os Executados cumpram 

voluntariamente a obrigação (10/10/2018). Expirado o prazo concedido e 

não havendo manifestação, intime-se o Exequente para que informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito. Após, 

façam-me os autos cls. Intimem-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000115-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. ARAUJO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000115-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: J. A. ARAUJO 

PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME Vistos, etc... Renove-se a 

intimação do autor para que, no prazo de 15 dias, cumpra a decisão de ID. 

11400870, apresentando os cálculos das parcelas vincendas com o 

abatimento dos juros remuneratórios, tendo em vista a liquidação 
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antecipada do débito, bem como traga aos autos os atos constitutivos do 

Banco/Autor, sob pena de indeferimento da inicial. Quedando-se inerte, 

intime-se pessoalmente o representante legal do autor, consignando as 

mesmas advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001717-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. BIANCHI PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ZIMMERMANN OAB - SC9111 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001717-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: O. BIANCHI 

PECAS - ME REQUERIDO: MARGARIDA KRUG DE SOUZA Vistos, etc... 

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua 

representação processual, juntando procuração outorgada por quem 

detêm poderes, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de 

origem. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas 

no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a devolução da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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. 

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

Intimação 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)

 

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 
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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. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009679-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAITINA ESTEFANIE ALVES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE DE SOUZA GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002265-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO)

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CANDIDO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002265-03.2018.8.11.0015. AUTOR: CLEMENTE 

PEREIRA DOS SANTOS RÉU: LAERCIO CANDIDO DA SILVA Vistos, etc. 

Intime-se pessoalmente o requerido e seu advogado pelo DJE, para que no 

prazo de 15 dias proceda a retirada de todos os móveis existentes no 

imóvel objeto da presente ação de reintegração de posse, sob pena de o 

autor deles se desfazer do modo que melhor achar conveniente. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004755-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESAR HINTZ (REQUERENTE)

ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ (REQUERENTE)

ANDREA MORGANA HINTZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NAZAR FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSNI MULLER JUNIOR OAB - SC8336 (ADVOGADO)

ALBERT ALEXANDER MARQUARDT OAB - SC20769 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004755-95.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ, ANDRE CESAR HINTZ, ANDREA 

MORGANA HINTZ COSTA Parte Ré: REQUERIDO: JORGE NAZAR FILHO 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Designo o dia 11/07/2018 às 13:30 horas, data da audiência 

de instrução, devendo os Requerentes comparecerem para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confissão. Comunique-se ao juízo 

Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004755-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESAR HINTZ (REQUERENTE)

ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ (REQUERENTE)

ANDREA MORGANA HINTZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NAZAR FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSNI MULLER JUNIOR OAB - SC8336 (ADVOGADO)

ALBERT ALEXANDER MARQUARDT OAB - SC20769 (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado da parte autora Dr. EDUARDO MARQUES CHAGAS 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, no bairro setor comercial e Jardim Paraiso, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. Designo o dia 

11/07/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução, devendo os 

Requerentes comparecerem para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confissão. Comunique-se ao juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REQUERIDO)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, Eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado, referente ao 

Processo de PJE: 1001406-84.2018.8.11.0015, por determinação do MM. 

Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, desta Comarca de Sinop/M, que 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO 

NO R. MANDADO EM VIRTUDE DE NÃO ENCONTRÁ-LO, diligenciei ao 

endereço indicado no mandado por cinco oportunidades, local onde 

funciona há Empresa cujo o nome fantasia é : "AGROBOI", como não logrei 

êxito em encontrar o veículo, dei ciência do inteiro teor do mandado, ao Sr. 

Julio Cesar Palhão, Rg. 67.930, SSP/MT e CPF: 035.366.261-57, o qual bem 

ciente ficou, em seguida lhe solicitei informações a respeito da localização 

do mesmo, o qual me informou que o referido veículo se encontra em 

poder do ex-sócio da Empresa Sr. Antônio Marcos dos Reis, o qual se 

desligou da Empresa há mais de dois anos, não sabendo ele informar onde 

se encontra o Sr. Marcos e nem o veículo, "Objeto da Apreensão". Face 

ao exposto, devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins, 

solicitando a Parte Autora, o depósito de três diligências urbanas, sendo 

R$ 42,00 (quarenta e dois reais) cada diligência, perfazendo o total de R$ 

120,00 (cento e vinte reais), diligências essas realizadas com recursos 

próprios dessa Meirinha, na tentativa de localizar o Veículo. Dou Fé. 

SINOP/MT, 10 de maio de 2018. NILZETE DOS SANTOS Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-93.2018.8.11.0015

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:

FABIO APARECIDO GUIMARAES ALVES (EXECUTADO)

FAGUIVEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

- EPP (EXECUTADO)

PAULA RENATA GUIMARAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligencias me dirigi até a 

Rua dos Manacás, 1163 no setor Industrial visando proceder a citação da 

empresa FAGUIVEL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

VEÍCULOS EIRELI EPP na pessoa de seus sócios proprietários FÁBIO 

APARECIDO GUIMARÃES ALVES e PAULA RENATA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA e não logrei êxito tendo em vista que fui informado no local pelo 

Sr. Guilherme Nicolin proprietário da empresa Lubrificantes Nicolin que a 

empresa diligenciada encerrou suas atividades comerciais nesta cidade e 

desconhece o paradeiro de seus sócios, daí procurei na Rua João Pedro 

Moreira de Carvalho e constatei que os imóveis 1810 e 1610 não existem 

na referida rua. Diante deste fato suspendo minhas diligencias no aguardo 

do que for determinado não procedendo ao arresto de bens porque nada 

de propriedade dos executados foi encontrado em diligencias. dou fé. 

SINOP/MT, 26 de abril de 2018. JOAO CARLOS BOTIN Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-02.2018.8.11.0015

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:

NILSON ARAUJO COUTINHO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de três (3) diligências ao 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação, no bairro Jardim Imperial, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência– 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001450-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, Eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado, referente ao 

Processo de PJE: 1001450-40.2017.8.11.0015, por determinação do MM. 

Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, desta Comarca de Sinop/M, que 
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NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO 

NO R. MANDADO EM VIRTUDE DE NÃO ENCONTRÁ-LO, diligenciei ao 

endereço indicado no mandado, local onde funciona há dois anos o Auto 

Posto denominado “SOL NASCENTE” segundo informações da Sra. 

Rosana, funcionária desse Posto, o nome anterior do mesmo era “AUTO 

POSTO RENASCER” cuja a proprietária desse Posto era a Sra. ELIANE DE 

OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI, a qual atualmente trabalha no Auto Posto 

Pablo ao lado do Camping Club, diligenciei a este endereço por quatro 

oportunidades e como não logrei êxito em encontrar o veículo "Objeto da 

Apreensão", dei ciência a Sra. Eliane de Oliveira Fernandes Gemelli, 

representante legal, do Auto Posto Reanscer Ltda, do inteiro teor do 

mandado e lhe solicitei informações a respeito da localização do mesmo, a 

qual me informou que há um ano, separou de seu marido, Ciro Gemelli 

Junior e que há seis meses ele foi embora para o Estado de Santa 

Catarina e que o veículo na época se encontrava em seu poder, não 

sabendo ela informar o endereço de seu ex-marido naquele Estado e 

também não soube me informar onde se encontra atualmente o veículo. 

Face ao exposto, devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins, 

solicitando a Parte Autora, o depósito de três diligências ao Camping Club, 

sendo R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cada diligência, perfazendo o total 

de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), diligências essas realizadas 

com recursos próprios dessa Meirinha, na tentativa de localizar o Veículo. 

Dou Fé. SINOP/MT, 10 de maio de 2018. NILZETE DOS SANTOS Oficial de 

Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001522-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelos Oficiais de Justiça conforme ID 

13210998, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– valor(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e avaliação dos imóveis penhorados, 

nos bairros Setor Comercial, Jardim Celeste, setor industrial, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Intimá-lo também para que no mesmo prazo recolha as guias disponíveis 

no site do TJ/MT, sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem 

busca, juntando-a aos autos para posterior expedição de certidão para 

fins de averbação da penhora realizada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000712-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A F PRINA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

respeitável mandado de ID 12353567, estive no endereço da requerida 

com o advogado da parte autora, porém, somente fui atendido via 

interfone, por uma voz feminina que informou que a requerida só estaria 

na residência no outro dia de manhã, por questões de saúde não consegui 

retornar no outro dia, porém, estive no endereço por mais duas vezes e 

não logrei êxito em encontrar a requerida em casa. Por fim, por questões 

de saúde, com atestado médico devidamente entregue na Diretoria do 

Fórum, não tive condições de efetuar novas diligências, motivo pelo qual 

devolvo o presente mandado. Dou fé. SINOP/MT, 17 de maio de 2018. 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006730-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. DIEGO GUTIERREZ DE MELO para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito complementar de 2 (duas) 

diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora e demais atos, no bairro setor industrial sul, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000262-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAA ALMEIDA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª TALITA DE BARROS MARQUES para 

que no prazo de dez (10) dias dê prosseguimento ao feito, ante a não 

localização de bens passíveis de penhora, conforme certidão de ID 

13100212, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249617 Nr: 18047-72.2015.811.0015

 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: EVERTON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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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

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI, advogada do autor, e FERNANDO 

CESAR ZANDONADI, advogado da ré, acerca do Ofício n. 415/2018 da 

Politec, fl. 130 dos autos, o qual informa que o exame de lesão corporal 

do(a) autor(a), foi agendado para o dia 11 de julho de 2018, às 15h00mim, 

na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias 

esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a 

autora no local, dia e hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes 

documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; 

Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os 

exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e 

Parecer atual, detalhado, do médico assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 12154-03.2015.811.0015

 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: JEDERSON DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI e/ou FABIANO PAULO 

CONSTANTINI, advogados do autor, e LUCIMAR CRISTINA GIMENES, 

advogada da ré, acerca do Ofício n. 416/2018 da Politec, fl. 142 dos autos, 

o qual informa que o exame de lesão corporal do(a) autor(a), foi agendado 

para o dia 12 de julho de 2018, às 15h00mim, na Gerencia de Medicina 

Legal - POLITEC - Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos 

Jequitibás, 1.201, Setor Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e 

hora, obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do 

Boletim de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico 

assistente da época do acidente; Documentação da instituição onde foi 

atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os exames da época do 

acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer atual, 

detalhado, do médico assistente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 12154-03.2015.811.0015

 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: JEDERSON DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Intimar a Dra. GABRIELA SEVIGNANI e/ou FABIANO PAULO CONSTANTINI 

para que no prazo de cinco dias informe o endereço atual de seu 

constituinte e possibilite sua intimação para comparecimento à pericia 

designada ou, no mesmo prazo diga se o mesmo comparecerá, 

independente de intimação, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC - 

Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 1.201, Setor 

Industrial Norte, no dia 12 de julho de 2018, às 15:00 horas, para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.136/167, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233752 Nr: 7922-45.2015.811.0015

 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: RODRIGO LOPES CORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUTORA 

CARRIEL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 

-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Processo nº 7922-45.2015

Vistos, etc...

 Designo o dia 14/06/2018, às 16:00 horas, data para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

 Intime-se o Banco do Brasil S/A, na pessoa do gerente geral da unidade 

1180-0, Sr. Paulo Marcos Berigula, para que compareça pessoalmente à 

audiência, acompanhado de advogado.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 11165-70.2010.811.0015

 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: SUELEN REGINA BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - CAMPUS SINOP AEROPORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, DANIEL HERANI LOPES - OAB:RJ/143.950

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.234/276, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170565 Nr: 5651-68.2012.811.0015

 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): MARCOS JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 
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OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Exequente para manifestar-se no prazo de 5(cinco) dias, acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 92/117, com diligência negativa, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170968 Nr: 6012-85.2012.811.0015

 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: CLEIDE ALVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/ 12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER 

- OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente, juntado aos autos às fls.221/235, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como 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.: 170968 Nr: 6012-85.2012.811.0015

 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: CLEIDE ALVES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/ 12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER 

- OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito efetuado pela 

requerida no valor de R$ 11.960,37, conforme guia de fls. 238, referente 

ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306017 Nr: 12266-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON YUJI NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de inquirição das testemunhas Ricardo Franco Pereira e Henry 

Nicolas Herbas Vasquez para o dia 02 de julho de 2018, às 14h00min.

2. Observe-se o disposto no art. 455, § 4º, IV, do CPC.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233752 Nr: 7922-45.2015.811.0015

 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: RODRIGO LOPES CORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUTORA 

CARRIEL LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 

-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Intimar a advogada do autor Dra KARIZA D.S. AGUIAR para que no prazo 

de cinco dias informe nos autos o endereço atual de seu constituinte e 

possibilite sua intimação para a audiência designada e/ou no mesmo prazo 

diga se o mesmo comparecerá à audiência designada para o dia 

14/06/2018, às 16:00 independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 4162-98.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CELIO DE SOUZA ESCOSCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAL COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE 

ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4162-98.2009

Vistos, etc...

Nos termos dos artigos 133, § 1º c/c 134, § 3º, ambos do novo CPC, 

instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 

suspendo o curso do processo.

Autue-se o incidente em apartado, trasladando-se para ele a petição de 

fls. 148/157, os documentos que a acompanharam e esta decisão.

Citem-se os sócios, fls. 149, para que no prazo de 15 dias se manifestem 

e requeiram as provas que entenderem cabíveis.

Com ou sem a manifestação dos sócios, cls. para deliberação ou decisão 

do incidente.

Restando infrutífera a citação, intime-se o exequente para que informe 

novo endereço em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Observe a Srª Gestora o que determina o art. 134, § 1º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102730 Nr: 9713-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA INES KUFFEL QUAINI, JOSE 

QUAINI, ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 602/2008

Vistos, etc.

Dispõe o art. 1.792 do Código Civil que “O herdeiro não responde por 

encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova 

do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o 

valor dos bens herdados”.

Desta forma, a fim de evitar constrição indevida de patrimônio pessoal dos 

filhos/herdeiros do de cujus, por ora, deixo de analisar o pedido de fls. 

157/158.

Considerando que a certidão de óbito de fls. 159 evidencia que o Sr. José 

Quaini faleceu há mais de três anos e deixou bens para inventariar, 

determino a intimação da cônjuge supérstite, a executada Elenita Mioso 

Quaini, para que informe nos autos se houve abertura do processo de 

inventário no prazo de cinco dias.

Sem prejuízo da determinação supra, proceda a busca e bloqueio de bens 

dos devedores através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, expedindo-se a competente Carta Precatória para fins de 

penhora, remoção e avaliação dos veículos bloqueados através do 

sistema RENAJUD, consignando que ditos bens deverão ser depositados 

nas mãos do representante legal do exequente.

Após, intime-se o exequente para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre o resultado da busca de bens, em especial 

sobre as declarações de imposto de renda dos devedores que ficarão 

guardadas em pasta própria; sobre a abertura ou não o inventário do de 

cujus; sobre a petição de fls. 157/171 e o disposto no art. 1.792 do Código 

Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, 

intime-se pessoalmente o representante legal do exequente, consignando 

a mesma advertência.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128393 Nr: 7608-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Processo nº 7608-75.2010

Vistos, etc...

 Cumpra-se a decisão de fls. 556.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150987 Nr: 12109-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY APARECIDO PELISSALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Processo nº 12109-72.2010

Vistos, etc...

 Cumpra-se a decisão de fls. 558.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005222-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI FONTOURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005222-74.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005227-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005227-96.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005333-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAM COSME DOROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUNA DA SILVA (EXECUTADO)

INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005333-58.2018.8.11.0015 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011855-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RIBAS THIESEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011855-38.2017.8.11.0015 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182529 Nr: 3499-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA COAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - OAB:16849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Intimação dos advogados da parte executada da sentença de 

fl.134:"Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, em fase de cumprimento de 

sentença, movida por PATRICIA COAN em face de GERALDO APARECIDO 

CAMPANA.

Às fls. 52/53, o executado pugnou pelo pagamento da dívida em 6 

parcelas, o qual foi concordado pela parte exequente às fls. 60.Juntado 

os comprovantes de pagamento aos autos (fls. 56, 66/67, 77, 79, 89/90, 

92/93, 104/105 e 116/117), as fls. 128/129 a exequente concordou com os 

valores depositados e pugnou pelo levantamento dos valores e pela 

extinção do feito.DECIDO.Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento 

de mérito.Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, 

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."

 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

 Certifico e dou fé, tendo em vista que houve a publicação da intimação 

somente nesta data e que ainda está no prazo para a requerida manifestar 

sobre a proposta de honorários, entrei em contato, via telefone, com o 

Perito, Dr. Aurélio Steglich e com o advogado da Autora informando que a 

perícia não se realizará no dia de amanhã.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196393 Nr: 18135-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BML ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, MILTON 

LUÍS BELLINCANTA, MARLY CLEMÊNCIA BELLINCANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - 

OAB:18320/0 OAB/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - 

OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIONA ROSADO CASCUDO 

RODRIGUES ROMANO - OAB:OAB/RN 4.104, CAMILA VASCONCELOS 

BRITO DE URQUIZA - OAB:16821-CE, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:214.490-SP, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, 

JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - OAB:3490/PI, MANOEL TOMAZ 

DE ALMEIDA NETO - OAB:8730/CE, MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA 

RAMOS - OAB:12279-B-PB

 (...) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 448, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão e contradição na sentença objurgada, já que 

fundamentada nos elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta 

registrar que o recurso de embargos de declaração não se presta à 

rediscussão ou reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar 

eventuais contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis 
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erros materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição 

não merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 

1.022 do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão 

já analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida 

intenção de modificar o conteúdo da decisão. Dessa forma, a insurgência 

dos embargantes contra o decisum foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve omissão e contradição na sentença 

recorrida. Destarte, não compete a este juízo reanalisar caso já 

sentenciado, ou modificar a sentença já proferida, utilizando de outro 

posicionamento, eis que, para esta finalidade, deve a parte socorrer-se do 

recurso adequado. (...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão a ser sanada na 

sentença de fls. 429/437, que permanece na integra, tal como foi lançada. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 21 de maio de 2018. 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186443 Nr: 7627-76.2013.811.0015

 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: LUIZ CARLOS DE SÃO JOSÉ - ESPÓLIO, MANOELA 

CONTER DE SÃO JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 (,,,) DECIDO: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 153, nos termos do artigo 1.023 do 

CPC. Entretanto, os embargos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão na sentença objurgada, já que fundamentada nos 

elementos constantes dos autos. Oportunamente, insta registrar que o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, mas sim para sanar eventuais 

contradições, omissões ou obscuridades, além de possíveis erros 

materiais. Nesse diapasão, no caso em apreço, a sua interposição não 

merece prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 

do CPC, pretendendo a embargante, em verdade, rediscutir questão já 

analisada, apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção 

de modificar o conteúdo da decisão. Dessa forma, a insurgência da 

embargante contra o decisum foi manifestada pela via processual 

inadequada, uma vez que não houve omissão na sentença recorrida. 

Destarte, não compete a este juízo reanalisar caso já sentenciado, ou 

modificar a sentença já proferida, utilizando de outro posicionamento, eis 

que, para esta finalidade, deve a parte socorrer-se do recurso adequado. 

(...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, 

por não haver qualquer omissão/contradição a ser sanada na sentença de 

fls. 127/138, que permanece na integra, tal como foi lançada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 21 de maio de 2018. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204714 Nr: 6762-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK, CAMILA CUSTODIO 

VOSNIACK

 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: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 

21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Código nº 204714

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do documento apresentado pelo exequente às 

fls. 125/133.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 326508 Nr: 7383-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JACINTO DA SILVA, GEOVANI POTRICH, 

ITACIR JOSÉ BIOLCHI, MILTON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS FERTIMIX LTDA, JOSÉ RIBAMAR 

BELIZARIO BRANDÃO, EXPEDITO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA SANTOS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 326508

Citem-se os requeridos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169799 Nr: 4762-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO, GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG 

HILDEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 Código nº 169799

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 314/315.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 7881-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 Código nº 115086

Traslade-se para estes autos cópia da decisão de fls. 380/397 dos autos 

código 94581.

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 112/113.

Após, intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75576 Nr: 3940-38.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Código nº 75576

Traslade-se para estes autos cópia da decisão de fls. 380/397 dos autos 

código 94581.

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 256/257.

Após, intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94581 Nr: 1652-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Código nº 94581

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls.403/404.

Após, intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234459 Nr: 8383-17.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que 

para o endereço informado na petição de fls. 51 já foi enviada carta de 

citação que foi devolvida com a alínea: "1-mudou-se" (fls. 39 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198075 Nr: 1064-32.2014.811.0015

 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: THIAGO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Código nº 198075

Intime-se a parte autora a esclarecer a que título requereu que a ação 

prossiga contra a empresa Seta Imobiliária LTDA, justificando a sua 

legitimidade para a causa, no prazo de 10 (dias), sob pena de 

indeferimento do pedido.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 3380-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Código nº 85949

Ante o documento de fls. 138/140, manifeste-se o exequente, em 05 

(cinco) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 1718-05.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FERRAZ MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - 

OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT 

- 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BARBOSA - 

OAB:OAB/PR 6470, RIVELINO SKURA - OAB:29742/PR

 Código nº 31075

Intime-se o Dr. Ledocir Anholeto da revogação de poderes de fls. 199/200, 

bem como para que se manifeste sobre o acordo de fls. 231/232, haja 

vista que dispõe sobre os honorários advocatícios, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79508 Nr: 7870-64.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 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: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Código nº 79508

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto à certidão de fls. 234.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113236 Nr: 5614-46.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 113236

Defiro o pedido de fls. 83, com relação à inclusão no polo passivo de 

DEBORA FAVARO. Anote-se na D.R.A.

Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

o débito, sob pena de prosseguimento da execução com a penhora de 

bens, no endereço informado às fls. 83.

Não satisfeita à obrigação, intime-se a exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123211 Nr: 2385-44.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO FERREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:MT-5.928

 Código nº 123211

Ante a inércia das partes quanto ao preparo da Carta Precatória, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101897 Nr: 8953-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Código nº 101897

Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de fls. 281, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 291431 Nr: 3187-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR DAVID LUCAS - 

OAB:4136-A

 Código nº 291431

Tendo em vista que o dia designado para audiência destes autos é feriado 

municipal, redesigno o ato para o dia 10/07/2018, às 14h00min.

Intimem-se todos, comunicando o juízo deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173667 Nr: 8906-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMAZO FERREIRA CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 Código nº 173667

Certifique-se sobre eventuais custas pendentes e, não havendo, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217561 Nr: 16688-24.2014.811.0015

 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: SGARBI & CIA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISABEL MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT, PEDRO HENRIQUE CARNEIRO - OAB:OAB/MT14.093-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Código nº 217561

Defiro o pedido de fls. 132, determinando o desentranhamento do contrato 

originário de compra e venda de fls. 65/67, entregando-o aos 

representantes do exequente, constituídos às fls. 27, mediante certidão e 

substituição por cópia.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165183 Nr: 58-58.2012.811.0015

 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: ZANKOSKI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AUGUSTO DUMONT 

PRADO - OAB:25706/PR, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 Código nº 165183

Ante a mídia digital aportada as fls. 1624, cientifiquem-se as partes que 

poderão aditar suas alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236088 Nr: 9491-81.2015.811.0015

 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: LINDAMARA DA SILVA BUENO ALBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.409 OAB/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574 OAB/SP, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:196847/SP, PAQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 

4752

 Código nº 236088

Intime-se a parte requerida para regularizar a representação processual, 

no prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes para transigir ao Dr. Hudson José Ribeiro.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159573 Nr: 6880-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSON CHARLES DE ASSIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JULIANA TAKAYAMA - OAB:14119/MT, Sandra 

valente Siqueira de Lima - OAB:11812/MT

 Código nº 159573

Intime-se o exequente, PESSOALMENTE e POR SEU ADVOGADO, a dar 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257466 Nr: 2203-48.2016.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 257466

Intime-se a requerente para comprovar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123105 Nr: 2275-45.2010.811.0015

 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: APARECIDO DA COSTA TRAVASSO, HERCULES DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES DE BRITO, APARECIDO DA COSTA 

TRAVASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:MT/14.172, JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - OAB:OAB/MT18491, 

RODRIGO MARTINS DE PAIVA - OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:MT/14.172,  JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 

- B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a sentença 

transitou em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224234 Nr: 2272-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LÚCIA RAMME, JOZELIR 

LUIZ RAMME, ADELIR FRANCIEL RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/OAB/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de estabelecer como 

limite temporal de incidência da multa diária cobrada na ação principal ao 

prazo de (60) sessenta dias. Considerando que a parte embargante 

decaiu de maior parte dos seus pedidos, condeno-a ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e, pagas 

as custas, arquive-se este processo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 21 de maio de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242840 Nr: 13841-15.2015.811.0015

 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: CYRO DURVAL FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015) e condeno a requerida ao pagamento da importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), referente às notas promissórias de fls.32, 

valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

vencimento do título (28/10/2010 e 28/11/2010 – fls.32). A 

propósito:“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA 

CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 

7/STJ CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. 

DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

Nº 211/STJ. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. 

SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.1. Na ação monitória, 

instruída com título de crédito que perdeu a eficácia executiva, é 

desnecessária a demonstração da causa debendi.2. Rever questão 

decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra 

no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça 3. A correção 

monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera 

recomposição de seu valor, há de incidir desde o vencimento, nos termos 

da reiterada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Nota 

promissória-fluência dos juros a partir da data do vencimento da dívida. 

Precedentes. [...]”. (AgInt no AgRg no AREsp 791.310/MS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/10/2016, DJe 18/10/2016 – grifei).Transitada esta em julgado, 

aguarde-se a manifestação do credor acerca do cumprimento da 

sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167899 Nr: 2863-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER ANTONIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, a fim de que seja expedido mandado de intimação, 

penhora e avaliação de bens do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109117 Nr: 1437-39.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI DESIGN CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, a fim de que seja expedido mandado de intimação, 

penhora e avaliação de bens do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 17445 Nr: 111-06.1993.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463, JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - OAB:7416

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, a fim de que seja expedido mandado de intimação, 

penhora e avaliação de bens do executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005247-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CABRAL VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005247-87.2018.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005332-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA E. DA MATA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C M MOVEIS E NEGOCIOS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005332-10.2017.8.11.0015 O requerido, embora 

tenha sido citado, deixou de contestar o pedido no prazo legal. Assim, 

DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, independente de sua 

intimação quanto aos atos processuais. Intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

diga se pretende o julgamento antecipado. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001526-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROVANE HOFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001526-30.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes em ID 12714303. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo nº 

1001526-30.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS – COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por 

ROVANE HOFMANN em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

DE SAÚDE. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218807 Nr: 17523-12.2014.811.0015

 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: URIAS SAMUEL MILANDA SOARES, NATHALIA 

MILANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL SOARES, JORGE SOARES, 

LUCIMARA ALVES DE MILANDA, AÉCIA ALTAMIRA SOARES, JOÃO 

ANTONIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 17523-12.2014.811.0015 - código 218807

ESPÉCIE: 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: URIAS SAMUEL MILANDA SOARES e NATHALIA 

MILANDA NUNES

ADVOGADO(S): GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)

PARTE REQUERIDA: JUVENIL SOARES e JORGE SOARES e AÉCIA 

ALTAMIRA SOARES e LUCIMARA ALVES DE MILANDA e JOÃO ANTONIO 

NUNES

VALOR DA CAUSA: 3.000,00

PESSOA A SER CITADA/INTIMADA: JOÃO ANTÔNIO NUNES, brasileiro, 

documentos desconhecidos, residente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

11/06/2018, às 14:30, na sala de audiência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado, oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

momento em que poderá apresentar sua contestação, importando a sua 

ausência em confissão e revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora na inicial. Fica também, o requerido INTIMADO, 

por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, o 

valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente em favor do infante Urias Samuel Milanda Soares, sendo que 

deverá ser pago 7% (sete por cento) do salário mínimo por cada 

requerido, a ser colocado à disposição da parte requerente até o dia 10 

(dez) de cada mês, devidos a partir da citação, em conformidade com a 

decisão a seguir transcrita.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: O requerente é neto dos requeridos e pede 

alimentos do genitor, bem como dos seus avós paternos e maternos, 

tendo em vista o seu genitor encontra-se em restrição de sua liberdade e 

locomoção, cumprindo pena de reclusão em Regime Fechado na 

Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT. A genitor/representante do menor U. 

S. M. S., não tem condições financeiras para arcar com a despesa da 

criança, necessitando, assim, da contribuição para o sustento de 

educação do infante.
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DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Urias Samuel Milanda Soares, 

representado por sua genitora Nathalia Milanda Nunes, em face de Juvenil 

Soares, Jorge Soares e Aécia Altamira Soares, genitor e avós paternos, 

respectivamente. Aduz que o genitor, primeiro requerido, se encontra 

segregado na Penitenciaria Ferrugem e que os avós paternos não ajudam 

nas despesas do requerente, ficando todos os encargos por conta da 

genitora. Sustentam que os avós paternos são empresários no município 

de Cuiabá/MT, possuindo plena capacidade de contribuir para o sustento 

do neto. Desta forma, requer seja fixado o valor dos alimentos provisórios 

em 34,53% (trinta e quatro vírgula cinquenta e três por cento), do salário 

mínimo vigente. Juntou os documentos de fls. 07/15. 1.1. À fl. 16/16v, foi 

determinada a emenda à petição inicial, para inclusão dos avós maternos 

no polo passivo da lide, o que foi realizado à fl. 20. É O RELATO. DECIDO. 

2. Preliminarmente, recebo a emenda à inicial e, por conseguinte, determino 

a inclusão no polo passivo (retifique-se a D.R.A.): a) dos avós paternos 

Jorge Soares e Aécia Altamira Soares, conforme indicado na petição 

inicial (fl. 05); b) dos avós maternos Lucimara Alves de Milanda e João 

Antônio Nunes, indicados à fl. 20. 3. Passo a análise dos alimentos 

provisórios. 3.1. Nos termos do artigo 1.696 do Código Civil, “o direito à 

prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos 

os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 

em falta de outros”. 3.2. Conforme se depreende dos autos, o genitor 

Juvenil Soares se encontra segregado na Penitenciária Ferrugem, nesta 

cidade, motivo pelo qual o autor adentrou com a presente ação de 

alimentos em face do genitor e dos avós paternos e maternos. 3.3. A 

responsabilidade de prestar o sustento dos filhos cabe aos pais, desta 

forma, a obrigação alimentar dos avós tem cunho subsidiário, 

complementar e divisível e só se enquadra juridicamente quando o 

encargo não pode ser integralmente satisfeito pelos genitores, sendo a 

obrigação avoenga mera decorrência do dever de solidariedade familiar. 

Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS. 

CARÁTER SUBSIDIÁRIO E DIVISÍVEL. ARBITRAMENTO. 

PROPORCIONALIDADE. I. A obrigação alimentar dos avós tem cunho 

subsidiário e divisível e só se emoldura juridicamente quando o encargo 

alimentício não pode ser integralmente satisfeito pelos genitores. II. A 

capacidade de pagamento do devedor subsidiário deve ser 

criteriosamente avaliada para o correto dimensionamento do dever 

alimentício segundo a equação dos artigos 1.694 e 1.703 do Estatuto Civil. 

III. Ante o perfil subsidiário e divisível da obrigação alimentícia de cada um 

dos avós, os alimentos provisórios não podem ser estipulados em valor 

passível de comprometer a sua própria subsistência. IV. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - Agravo de Instrumento n° 

20150020208104 – Relator: James Eduardo Oliveira – 4ª Turma Cível – 

data de julgamento 25.11.2015 – publicado em 16.12.2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE AVOENGA. 

CÓDIGO CIVIL . ART. 1.696. A responsabilidade alimentar dos avós é 

complementar, e subsidiária, acessória, de maneira que só podem ser 

chamados na hipótese dos genitores não efetuarem o pensionamento ou 

realizar em quantidade ínfima. Essa conclusão é extraída da expressão 

legal uns na falta de outros, quando o CC se refere à obrigação dos 

ascendentes. Nesse teor, não foi produzida prova no sentido da concreta 

impossibilidade de adimplemento alimentar dos genitores do infante. 

AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70067377754, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2016). 3.4. No caso dos autos, a 

pretensão do autor merece guarida, ainda que o genitor esteja segregado, 

vez que na sua ausência, pode o alimentando requerer os alimentos aos 

avós. 3.5. Ante o exposto, fixo a título de alimentos provisórios, o valor 

correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente 

em favor do infante Urias Samuel Milanda Soares, sendo que deverá ser 

pago 7% (sete por cento) do salário mínimo por cada requerido, a ser 

colocado à disposição da parte requerente até o dia 10 (dez) de cada 

mês, devidos a partir da citação. 4. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 11 de junho de 2018, às 14h30min. 5. 

Citem-se os réus, e intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia. 5.1. Considerando que o requerido João Antônio Nunes se 

encontra em local incerto e não sabido, determino sua citação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias. Consignem-se no edital os alimentos 

provisórios fixados, bem como a audiência acima designada e as 

advertências legais (item 5). 6. Notifique-se a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. 7. Defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252457 Nr: 19593-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSI, ATSIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:OAB/MT 19643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. Solicite-se ao juízo deprecado a devolução da carta 

precatória de fl. 131, independentemente de cumprimento. 2. Com fulcro no 

art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado 

pela procuradora da parte autora à fl. 135 e, por conseguinte, redesigno a 

presente audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas. 3. Saem os presentes intimados. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251631 Nr: 19146-77.2015.811.0015

 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: MIGUEL EUSTÁQUIO PESSOA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MICHELLI SILVA IOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS E QUEIROZ 

BRAGA MENDONÇA - OAB:41968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:OAB/MT 19643

 Vistos etc. 1. Solicite-se ao juízo deprecado a devolução da carta 

precatória de fl. 191, independentemente de cumprimento. 2. Com fulcro no 

art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado 

pela procuradora da parte ré à fl. 135 dos autos em apenso e, por 

conseguinte, redesigno a presente audiência de saneamento e de 

organização do processo para o dia 22 de outubro de 2018, às 14:30 

horas. 3. Saem os presentes intimados. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265025 Nr: 6535-58.2016.811.0015

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA - OAB:/MT 16512

 Vistos etc. 1. Com fulcro no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido formulado pela parte ré à fl. 130 e, por conseguinte, 

redesigno a presente audiência de saneamento e de organização do 

processo para o dia 22 de outubro de 2018, às 13:30 horas. 2. Saem os 

presentes intimados. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008911-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAZEL BATISTA DUARTE SILVA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradora Jurídica do PreviSinop dra. FABIANA FRIGERI JANDREY 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008911-63.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: JAZEL BATISTA DUARTE SILVA IMPETRADO: 

PROCURADORA JURÍDICA DO PREVISINOP DRA. FABIANA FRIGERI 

JANDREY Vistos etc. I – Em razão da DECISÃO do AGRAVO de 

INSTRUMENTO de ID. 12984555 que CONCEDEU o EFEITO SUSPENSIVO ao 

recurso “determinando a suspensão da decisão objurgada até julgamento 

final do presente recurso”, DETERMINO que os AUTOS PERMANEÇAM na 

SECRETARIA; II – Com o APORTE da SENTENÇA do RECURSO de 

AGRAVO de INSTRUMENTO, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008911-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAZEL BATISTA DUARTE SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradora Jurídica do PreviSinop dra. FABIANA FRIGERI JANDREY 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008911-63.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: JAZEL BATISTA DUARTE SILVA IMPETRADO: 

PROCURADORA JURÍDICA DO PREVISINOP DRA. FABIANA FRIGERI 

JANDREY Vistos etc. I – Em razão da DECISÃO do AGRAVO de 

INSTRUMENTO de ID. 12984555 que CONCEDEU o EFEITO SUSPENSIVO ao 

recurso “determinando a suspensão da decisão objurgada até julgamento 

final do presente recurso”, DETERMINO que os AUTOS PERMANEÇAM na 

SECRETARIA; II – Com o APORTE da SENTENÇA do RECURSO de 

AGRAVO de INSTRUMENTO, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004983-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004983-70.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, “IN INITIO LITIS” E “INAUDITA ALTERA PARS” proposta por 

AÇOMETAL INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMOACÚSTICOS LTDA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a Requerente que “em 

20/02/2018, a Fazenda Pública Estadual, por sua Secretaria de Fazenda 

(SEFAZ-MT), lavrou em seu desfavor uma notificação de lançamento de 

ofício, representada pela Notificação de Auto de Infração - NAI nº 

115939000192018138 (veiculada pelo Comunicado de Autuação Fiscal nº 

58125/659/39/2018), exigindo valores a título de ICMS, ICMS de 

mercadorias sujeitas à substituição tributária (oper. internas), além de 

obrigações acessórias decorrentes de operações desacompanhadas de 

documentação fiscal, relativos a supostas operações mercantis 

praticadas pela empresa durante determinado período (de outubro/2015 a 

junho/2016), convergindo no valor total de R$ 196.635,11”. Informa que “tal 

lançamento decorre, em verdade, da Ordem de Serviço/SEFAZ-MT nº 

2.202.718-2, que, por sua vez, consiste num desdobramento da Ordem de 

Serviço nº 2.138.317-7 e relaciona-se diretamente às investigações 

deflagradas pela Polícia Judiciária Civil (Inquérito Policial – IP nº 294335) na 

denominada “Operação Confidere”, que identificou eventual sonegação de 

impostos em razão da detecção de diversas operações de circulação de 

mercadorias, em que houve emissão e cancelamentos irregulares de 

documentos fiscais antes mesmo do trânsito e entrega dos produtos 

comercializados, cujo fato implicaria em falta de pagamento do tributo”. Por 

fim, REQUER, como TUTELA de URGÊNCIA para a “suspensão dos efeitos 

e da exigibilidade da Notificação de Auto de Infração – NAI nº 

115939000192018138 (veiculada pelo Comunicado de Autuação Fiscal nº 

58125/659/39/2018) e efeitos corolários, com a consequente permanência 

e/ou imediato restabelecimento da Autora no Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), em 

decorrência da evidente violação aos princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório (cf. art. 5º, LIV e LV, 

da CF), bem assim, por distanciar-se da verdade material inequivocamente 

comprovada pelos documentos inclusos, sobretudo pela violação ao 

conceito técnico-jurídico de “tributo” (cf. art. 3º do CTN) que o presente 

lançamento tributário representa, ou pela ausência de fato gerador do 

ICMS, porque não configurado, “in casu”, todos os aspectos da 

regra-matriz de incidência tributária desse imposto, ou, ainda, pelo 

afastamento da capacidade contributiva e ao não-confisco (violação dos 

arts. 145, § 1º e 150, inc. IV, da CF), bem como, em consonância à estrita 

legalidade dos arts. 135, incs. II e III, e 137, inc. I, do CTN, e que atribuem a 

responsabilidade direta e pessoal de terceiros e por infrações, afastando, 

“primo ictu oculi”, as circunstâncias fáticas que originariamente 

embasaram o malsinado NAI nº 115939000192018138, infirmando a 

conduta infracional imposta equivocadamente à Autora pela SEFAZ-MT, 

possibilitando, também, a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 
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SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende “a imediata 

suspensão dos efeitos e da exigibilidade da Notificação de Auto de 

Infração – NAI nº 115939000192018138 (veiculada pelo Comunicado de 

Autuação Fiscal nº 58125/659/39/2018)”, a “permanência e/ou imediato 

restabelecimento da Autora no Programa de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial de Mato Grosso (PRODEIC)”, e por fim, “emissão de Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”. Nesse 

sentido, cumpre esclarecer que trata-se de DÍVIDA TRIBUTÁRIA regida 

pelo CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Pois bem. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL traz em suas HIPÓTESES de cabimento da almejada 

SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE que quando presente quaisquer das 

hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, 

que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário mediante DEPÓSITO realizado de FORMA 

INTEGRAL da DÍVIDA. Ou seja, a SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO o 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL autoriza tal ato somente quando 

presente quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos, que, 

aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL 

da DÍVIDA. Todavia, para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, uma vez 

PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus 

boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora 

da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, 

considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que 

pagar débito, supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus 

boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do CPC/2015). Quanto ao 

“periculum in mora”, o simples fato do REQUERENTE estar sendo 

penalizado por lançamento supostamente indevido, não sendo justo, nem 

razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial 

ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Nesse sentido, cumpre anotar que, 

em que pese a disciplina do art. 151, inciso II, do CTN prevê que a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá com o depósito do 

seu montante integral, não se descura que o inciso V, do referido art. 151, 

do CTN, dispõe, também, como hipótese de SUSPENSÃO do CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, a CONCESSÃO de MEDIDA LIMINAR ou de TUTELA 

ANTECIPADA, em OUTRAS ESPÉCIES de AÇÃO JUDICIAL, medidas essas 

que são de caráter excepcional diante da envergadura do direito 

ostentado. Logo, a DIRETRIZ para aplicação do inciso V, do art. 151, do 

CTN é no sentido de que somente quando o exame da casuística revelar, 

irrefutavelmente, a MANIFESTA RELEVÂNCIA do DIREITO INVOCADO e o 

EVIDENTE RISCO de DANO IRREPARÁVEL, poderá ser afastada a 

exigência do depósito integral do valor do crédito. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. Demais disso, a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao “status quo ante”. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no 

sentido de DETERMINAR a “SUSPENSÃO dos EFEITOS e da EXIGIBILIDADE 

da Notificação de AUTO DE INFRAÇÃO – NAI nº 115939000192018138 

(veiculada pelo Comunicado de Autuação Fiscal nº 58125/659/39/2018) e 

efeitos corolários, com a consequente PERMANÊNCIA E/OU imediato 

RESTABELECIMENTO da AUTORA no PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO 

(PRODEIC)”, e, por fim, “a EMISSÃO de Certidão Negativa de Débitos ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”, salvo a EXISTÊNCIA de 

DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. CITE-SE o REQUERIDO, para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 

183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 

e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003084-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003084-37.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SANTINA DE ANDRADE Vistos etc. I - Trata-se de PEDIDO 

de JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA consistente em AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ 

JUDICIAL para o Requerente proceder ao levantamento dos valores 

existentes a título de FGTS, PIS/PASEP deixados por VALDIR 

BERNARDINO RODRIGUES; II - “In casu”, em que pese a PETIÇÃO INICIAL 

ter sido ENDEREÇADA para a 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop, o 

PROCESSO foi equivocadamente DISTRIBUÍDO perante este Juízo da Vara 

Especializada de Fazenda Pública; III - Logo, em observância aos 

princípios da economia e da celeridade processual, à luz do disposto no 

art. 8º do CPC/2015, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS ao JUÍZO da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE 

SINOP, com as respectivas ANOTAÇÕES no SISTEMA INFORMATIZADO 

“PJe”. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006258-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/08/2017 13:25. Quarta-feira, 02 de Agosto de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006258-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/06/2018 10:45. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006927-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VALONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/06/2018 13:15. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006927-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VALONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/06/2018 13:15. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004462-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/06/2018 13:45. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TARLEI CELISTRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 18/06/2018 14:00. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Em que pese o certificado pela Conciliador no termo de 

audiência, pela análise dos autos verifica-se que não houve expedição de 

intimação à parte Requerente para a audiência designada no id nº 

11949283, tanto é que o movimento seguinte de id nº 13037134 já foi a 

realização da solenidade. Desta forma, DESIGNE-SE nova data de 

audiência, intimando-se as partes, expedindo-se ainda CITAÇÃO à parte 

Requerida, visto que consta dos autos somente a expedição de ofício ao 

SPC e SCPC conforme ids nº 3032825 e 3032847. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO BATISTA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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 18/06/2018 14:30. Terça-feira, 22 de Maio de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, ADRIANO GINO, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:MT. 

11810

 Ademais, considerando a indicação de advogados para patrocinar a 

Defesa dos réus Adriano e José, intime-os, via DJE, para que apresentem 

resposta à acusação no prazo legal.Sendo impossível a identificação dos 

mencionados advogados, diante da ausência de informação do nome 

completo dos causídicos, certifique-se a secretaria tal impossibilidade.No 

caso acima mencionado (impossibilidade de identificação dos advogados) 

ou após intimação dos causídicos declinados pelos réus, após o 

transcurso do prazo in albis para apresentação da competente defesa, 

certifique-se o servidor responsável nos autos e encaminhe-se o 

processo à Defensoria Pública, que, desde já nomeio para patrocinar a 

Defesa de ambos os réus, sem prejuízo de posterior 

substabelecimento.Por fim, em relação ao pedido da Defesa da acusada 

Cleia, entendo que este juízo não possui competência para analisar o 

pleito, uma vez que o pedido possui natureza cível.Em tempo, intime-se o 

advogado constituído pela acusada Cleia para que apresente a resposta à 

acusação nos autos no prazo mais exíguo possível, visto que o prazo 

legal já decorreu, sob pena de a ausência da competente petição ser 

interpretada como renúncia tácita.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENER FELIPE 

FELIZARDO E SILVA, para devolução dos autos nº 

4976-08.2012.811.0015, Protocolo 169856, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296721 Nr: 6397-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN PEREIRA CANTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIAN PEREIRA CANTÃO, Cpf: 

03466696186, Rg: 1994681-3, Filiação: José Gino Cantão, data de 

nascimento: 01/06/1990, natural de Apiacas-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66-99982-6555. 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.
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Resumo da Inicial: Consta na denúncia de fls. 04/05 que o indiciado, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si 

coisa alheia móvel, sendo incurso nos moldes do artigo 155, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Código nº 296721Vistos,Recebo a denúncia ofertada pelo 

Ministério Público, dando o acusado JULIAN PEREIRA CANTÃO, como 

incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.Cite-se o acusado para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o art. 396 do Código de Processo Penal. Consigne-se no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

informá-lo-á de que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.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 8 (oito) (art. 401, 

CPP), qualif icando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do 

SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.Em tempo, designo a audiência para oferecimento da 

suspensão condicional do processo ao acusado para a data de 

01/12/2017, às 14h00min.Intime-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, TAYNARA SILVA 

ROCHA, digitei.

Sinop, 25 de abril de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321436 Nr: 4018-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO GOMES, brasileiro(a), obs: sem 

mais dados no b.o., Telefone 99937-9344. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o agressor do deferimento das MEDIDAS PROTETIVAS 

em desfavor da vítima Mirta Estela Costa, cientificando-o de que em caso 

de descumprimento de quaisquer delas poderá ser ensejar a decretação 

de sua PRISÃO PREVENTIVA.

Despacho/Decisão: Código Apolo 321436 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Marli Cabral da Silva (qualificada pela autoridade 

policial à fl. 06)Requerido: Pedro Gomes (qualificado pela autoridade 

policial à fl. 03)Vistos.Trata-se de expediente remetido pela autoridade 

policial com pedido da requerente de deferimento de algumas medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relato do necessário. Fundamento. D E C I D O.As 

alegações da requerente quanto às ameaças contra si praticadas pelo 

requerido, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência nº 2018.91916, 

revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de 

algumas das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, 

ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao 

periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que 

tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a 

requerente, caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, 

ainda que provisória, precária e revogável, como qualquer decisão 

liminar.Posto isso, com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 22, inciso III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 11.340/06, determino:1 Que o requerido não 

se aproxime da requerente (distância mínima 300 metros), não lhe telefone 

e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, 

whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas; e2. Que o 

requerido não vá à residência da requerente, bem como ao seu local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.Intime-se 

o requerido sobre as medidas protetivas acima deferidas, bem como 

cientifique-o de que, em caso de descumprimento delas, poderá ser-lhe 

decretada a PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de 

justiça poderá utilizar a força policial para cumprimento do mandado, o que 

desde já autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, 

devendo agir com parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento 

destas medidas, a qual deverá comunicar este Juízo acaso não necessite 

mais delas ou se forem descumpridas.Notifique-se o Ministério Público 

sobre o teor da presente decisão.Diante da manifestação da requerente 

de que não deseja representar criminalmente contra o requerido (fl. 07), 

aguarde-se o lapso temporal previsto no artigo 38, do CPP (06 meses) e, 

silente a requerente, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, inclusive em regime de plantão, acaso ultrapassado o horário 

para distribuição regular dos mandados.Sinop, 20 de março de 

2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 21 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197328 Nr: 428-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDINEI ALVES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDINEI ALVES PORTO, Cpf: 

41598105191, Rg: 6702761, Filiação: Nivaldo Alves Porto e Marina Favaro 

Porto, data de nascimento: 25/01/1970, natural de Rolândia-PR, casado(a), 

chaveiro, vendedor, Telefone 9982-2535. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar dados 

bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 15 de maio de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 205257 Nr: 7190-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINIO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Certfico que até a presente data o advogado Antonio Fernando não se 

manifestou nos autos, intimado via DJE e via telefone.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 304580 Nr: 11248-42.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Certifico que até a presenten data o advogado Marcio Ronaldo de Deus 

da Silva não apresentou as alegações finais, em forma de memoriais, 

devidamente intimado via DJE fl.185.

Dou fé.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314726 Nr: 17419-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:MT - 

5802/O

 Vistos em correição.

Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Mauri Gomes dos Santos para 14.6.2018 (quinta-feira), às 13:45 

horas.

Intime-se o Ministério Público, o réu e seus respectivos advogados, 

observando-se o disposto nos artigos 351 c.c. 370, "caput" e §§ 1º e 4º, 

ambos do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312178 Nr: 15888-88.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A

 Diante da necessidade de readequação da pauta, redesigno audiência 

para inquirição da testemunha Lolita Cavalcante Fernandes, a ser 

realizada em 14.6.2018 às 13:45 horas.

No mais, observem-se as prescrições da decisão proferida em 16.11.2017 

(f. 08).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202940 Nr: 5296-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 (...).Conforme disposto no art. 118, I, da LEP, a execução da pena 

privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta 

grave.Outrossim, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o 

procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o 

direito de defesa, nos termos do art. 59, “caput”, da mesma lei.Na espécie, 

o reeducando foi surpreendido, dentro da penitenciária local, fornecendo 

drogas a outro preso, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, conduta essa tipificada pelo art. 33, 

“caput”, da Lei nº 11.343/2006.Posto isso, à luz do disposto nos art. 59, 

“caput” e 118, I, da LEP, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público 

em 01.02.2018 (f. 135), instauro procedimento de apuração de infração 

disciplinar e, em prosseguimento, determino a intimação das advogadas do 

reeducando para, em 05 (cinco) dias, apresentarem justificativa por 

escrito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162205 Nr: 9927-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada constutuída nestes autos 

EURIDES PARRON PARRON para, no prazo legal, querendo, manifestar-se, 

nos termos do despacho de f. 354.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 318147 Nr: 1742-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 Certifico, em atenção à juntada do Oficio n. 438/2018 da POLITEC, que 

INTIMO o advogado do reeducando do agendamento para o dia 22/5/2018, 

às 15h, na Gerencia de Medicina Legal - POLITEC de Sinop, na Rua das 

Ipoméias esquina com a Avenida Jequitibás, n. 1.201, setor Industrial 

Norte, local em que se realizará do exame de Lesão Corporal, devendo o 

reeducando comparecer.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 115/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o teor do ofício n.º 069/GAB/2018, subscrito pela MM.ª Juíza 

de Direito do JECRIM – Juizado especial Criminal e da Fazenda Pública, Dr.ª 

Amini Haddad Campos.

 RESOLVE

 Art. 1º - NOMEAR a senhora ARIANE RIBEIRO LIMA, no cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete II do Juízo do Juizado Especial 

Criminal e da Fazenda Pública, com efeitos a partir da data da assinatura 

do termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 22 de maio de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

PORTARIA N.º 117/2018/RH

 O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o teor do e-mail, subscrito pela Assessora Técnica Jurídica 

do MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, Dr. Eduardo Calmon de Almeida César.

 RESOLVE

 Art. 1º - NOMEAR o senhor GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS, no cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, matrícula 

26765, do Juízo da Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher, com efeitos a partir da data da assinatura do termo de posse e 

compromisso e entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado 

após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 22 de maio de 2018.
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 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Intimação

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA,. inscrito na OAB/MT sob nº2573, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº29501,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA. OAB/MT Sob nº 8.184-A, E que está disponível para 

carga os Autos código, nº398059, na Comarca de Várzea Grande, 

referente ao pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº537255, 

em 14/05/2018, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 

dias

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr.DAYANE PANIAGO 

VELASCO OAB/MT Sob nº17.135, E que está disponível para carga os 

Autos código, nº427991, na Comarca de Várzea Grande, referente ao 

pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº537602, em 

16/05/2018, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado,Dr. IZONILDES PINHO DA 

SILVA,. inscrito na OAB/MT sob nº6486-B, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº271033,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. AFONSO WINTER JUNIOR 

inscrito na OAB/MT sob nº7099, 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 nº396678,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. MARCILEINE BRACALIONE 

inscrito na OAB/MT sob nº20414E, 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 nº203653,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. CAROLINA WICHOSKI 

inscrito na OAB/MT sob nº18603/B, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº11714,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. JOÃO AUGUSTO SOUSA 

MUNIZ, OAB/SP Sob nº203.012-A, que está disponível para carga os 

Autos código, nº 332087, na Comarca de Várzea Grande, referente ao 

pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº537354, em 

15/05/2018, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr.THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO inscrito na OAB/MT sob nº17.528, que tome ciência de 

que está disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº244941,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Ficam Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. MÔNICA ELIANE 

BOTELHO SILVA , OAB/MT Sob nº17.835, que está disponível para carga 

os Autos código, nº303079, na Comarca de Várzea Grande, referente ao 

pedido de desarquivamento encaminhado no PEA nº536871, em 

11/05/2018, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. ANA KAROLINA BULHÔES 

inscrito na OAB/MT sob nº11.257, que tome ciência de que está disponível 

para carga os autos, que foi desarquivado sob código nº421472,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. ANDRÉ LUÍS DOMINGOS 

DA SILVA inscrito na OAB/MT sob nº:4907B, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº94540,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ MARIA MARIANO, OAB/MT N.º 3539-B, para 

cientificar o causídico que as Ações/cartas Precatórias (Processo 

originário da Comarca da de São José do Rio Claro/MT Código 99 

numeração única 25-49.1991.811.0033), deverão ser protocolizadas pelo 

sistema PJe. Conseguinte para que tome ciência do despacho que segue 

referente à petição protocolizada no PEA 535796: "Vistos. Considerando a 

r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no feito, Diversos nº. 

42/2014 cia. 0043453-77.2014 e art. 4º da Portaria nº. 296/2016-PRES, 

determino a intimação do advogado da parte autora, via DJE, para que 

querendo promova a retirada da petição não distribuída e documentos, no 

prazo de quarenta e cinco dias úteis, a contar da data da publicação. 

Ciente desde já, de que, decorrido o prazo, os documentos serão 

descartados. Intimem-se. Várzea Grande, 22 de maio de 2018. Juiz Luis 

Otávio Pereira Marques - Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea 

Grande".

INTIMAÇÃO DO DR. ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES, OAB/MT N.º 

24445A para que tome ciência do despacho que segue referente à 

petição protocolizada no PEA 534840: "Vistos. Considerando a r. decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no feito, Diversos nº. 42/2014 cia. 

0043453-77.2014 e art. 4º da Portaria nº. 296/2016-PRES, determino a 

intimação do advogado da parte autora, via DJE, para que querendo 

promova a retirada da petição não distribuída e documentos, no prazo de 

quarenta e cinco dias úteis, a contar da data da publicação. Ciente desde 

já, de que, decorrido o prazo, os documentos serão descartados. 

Intimem-se. Várzea Grande, 22 de maio de 2018. Juiz Luis Otávio Pereira 

Marques - Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande".

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 530426 Nr: 4597-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MODESTO BROCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BARBOSA FABIANO - 

OAB:9408/MS, MARCIO SALES PALMEIRA - OAB:5652/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, reconheço a INCOMPETÊNCIA da Diretoria 

do Foro para processar e julgar o pedido de reconhecimento de fraude da 

Procuração constante no Livro n.º 323, à fl. 187, do Cartório do 2º Ofício 

e, considerando a impossibilidade de aplicar eventual pena administrativa 

disciplinar em desfavor do antigo Tabelião Interino, Sr. Hermes Gonçalo 

Ferreira, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS pela perda do seu objeto. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. 

Intime-se. Ciência o MPE. Comunique-se à CGJ-TJMT. Por medida de 

celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Várzea 

Grande-MT, 17 de maio de 2018. Juiz LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Diretor do Foro em substituição legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002747-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. P. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. R. (RÉU)

Outros Interessados:

A. P. P. D. A. (REPRESENTADO)
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VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 31,55% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês, 

depositado na conta a ser aberta em nome da genitora do menor (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando a 

abertura de uma conta poupança em nome da mãe da menor, para fins de 

depósito e movimentação dos alimentos. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 13/06/2018, às 14:30 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428242 Nr: 26410-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCAA, EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fls. 83/83-verso, estes autos devem ser 

extintos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383007 Nr: 740-47.2015.811.0002

 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: JXVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 Certifico que, conforme requerido os autos foram desarquivados. Pelo 

exposto, intimo a parte autora por meio de seu patrono a se manisfestar 

no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 394004 Nr: 7778-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTZ 

PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383840 Nr: 1294-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSA, KEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 Vistos.

I- Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de fls. 99/100. Prazo de 

05 dias.

II- Após, ao MP.

III- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325193 Nr: 21581-34.2013.811.0002

 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: MHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG, MIGDS, JGG, MJG, SRAL, RAG, LG, 

GAGSDR, EDSG, DDFM, EFDM, TDFP, DDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB, MARCONDES RAÍ NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Thiago Silva Vieira - 

OAB:mt 18976

 Vistos.

I- Tendo em vista a decisão proferida no julgamento do Agravo de 

Instrumento aventado pela parte autora, bem como o seu pedido de fls. 

494, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2018, 

às 14:40 horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas já arroladas.

II- Fixo como ponto controvertido a comprovação da existência ou não da 

alegada união estável, bem como, por corolário lógico, a comprovação da 

partilha sem a participação da autora.

III- Intimem-se as partes e suas testemunhas.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 431712 Nr: 1961-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Infrutíferas as tentativas de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

III- Em seguida, ao Ministério Público.

IV- Cumpra-se o item IV da decisão de fls. 37.

V- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002594-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. Q. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002594-54.2018.8.11.0002 Certifico que , a audiência para o dia 

28/06/2018 às 15h40min foi agendada equivocadamente, sendo que o 

correto a data correta é 25/junho/2018 às 15h40min para a realização da 

audiência de conciliação conforme determinado em decisão. Várzea 

Grande/MT, 22 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003739-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. (AUTOR)

G. V. V. M. (AUTOR)

D. L. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. N. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003739-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 13299911 13329759 

Várzea Grande/MT, 22 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002887-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. C. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1002887-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 12853603 e da certidão 

que designou audiência de ID 13296443. Várzea Grande/MT, 22 de maio 

de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001521-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE VITORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GASTAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

NEWTON GOMES EVANGELISTA OAB - MT19586/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001521-18.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

10106554), com o que não se opôs o Ministério Público (Id. 10539639). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Isento de custas (Id. 2886881). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de Maio de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001521-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE VITORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GASTAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

NEWTON GOMES EVANGELISTA OAB - MT19586/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001521-18.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

10106554), com o que não se opôs o Ministério Público (Id. 10539639). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Isento de custas (Id. 2886881). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de Maio de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001521-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE VITORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GASTAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

NEWTON GOMES EVANGELISTA OAB - MT19586/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001521-18.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

10106554), com o que não se opôs o Ministério Público (Id. 10539639). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Isento de custas (Id. 2886881). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de Maio de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006618-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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C. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO)

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO)

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1006618-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 13297953. Várzea 

Grande/MT, 22 de maio de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006618-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO)

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO)

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1006618-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 13297953. Várzea 

Grande/MT, 22 de maio de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380570 Nr: 27158-56.2014.811.0002

 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: JPGDMN, JGMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGG

 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): JOSMAR ROSA GOMES GUEDES, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone (65) 9248-8362. 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: Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 7º, da Lei 5.478/68 e art. 485, VI, do 

CPC. Revogo a decisão de fls. 14, que arbitrou alimentos provisórios.P. R. 

I. Isento de custas.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Março de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 5883-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVPSrpsmNDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802/O, 

yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2008/334

Código nº. 210154.

VISTOS etc.

Intime-se para assinar a petição (fls. 65).

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 99561 Nr: 9039-28.2006.811.0002

 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: RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, por determinação verbal da MMª Juiza de 

Direito, foi deferido o desarquivamento, no prazo de 15 (quinze) DIAS 

decorrido o prazoz sem manifestação retornara ao setor de arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 99561 Nr: 9039-28.2006.811.0002

 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: RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, por determinação verbal da MMª Juiza de 

Direito, foi deferido o desarquivamento, no prazo de 15 (quinze) DIAS 

decorrido o prazo sem manifestação retornarar ao setor de arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 414771 Nr: 19235-42.2015.811.0002

 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: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19235-42.2015.811.0002.

Código nº. 414771.

VISTOS etc.

Defiro a AJG ao requerido (fls. 12), contudo, sem efeito retroativo.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

 1. O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos 

atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam 

posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Sem negrito 

no original.
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2. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre 

eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos 

acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre 

ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.

 O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo 

único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso 

Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição 

Federal. 3. Agravo Regimental não provido.

AgRg no Agravo em Recurso Especial nº. 442.474 - MG (2013/0397312-0) 

Relator : Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 18/02/2014.

Disponível em www.stj.jus.br – Acesso em 11/03/2015.

Intime-se.

Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, recolhidas as 

custas processuais, ou adotadas as providências necessárias, 

arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Maio de 2017.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 250733 Nr: 10019-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA REBOUÇAS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES 

- OAB:3388/AC

 Processo nº. 10019-33.2010.811.0002.

Código nº. 250733.

 VISTOS etc.

Diante do endereço informado às fls. 102, cite-se o executado via carta 

precatória.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 09 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 511337 Nr: 19746-69.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSB, MPDSB, JADS, MCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19746-69.2017.811.0002.

Código nº. 511337.

VISTOS etc.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Defiro a AJG.

A guarda, se deferida, será conferida a genitora, que, por essa razão, 

também deve integrar o pólo ativo da ação.

 Intime-se para emenda.

Após, conclusos.

 Várzea Grande/MT, 11 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 339770 Nr: 7766-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSC, JDSSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7766-33.2014.811.0002.

Código nº. 339770.

Vistos etc.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Intime-se a parte credora para dizer do interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Após, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 11 de Maio de 2018.

Christiane da Costa Marques Neves

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 443741 Nr: 8686-36.2016.811.0002

 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: BKDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA -MS. 3º 

DEFENSORIA PÚBLICA CIVIL DA COMARCA DE DOURADOS - OAB:

 Processo nº. 8686-36.2016.811.0002.

Código nº. 443741.

VISTOS etc.

Defiro a AJG.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, para cobrança de alimentos.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

 A Ação Revisional de Alimentos deve ocorrer em processo apartado e 

não no bojo da presente ação, motivo pelo qual indefiro os pedidos 

formulados às fls. 68/87.

 Determino o desentranhamento da petição e documentos, após 

devolva-se o petitório à Subscritora.

Concedo a prerrogativa prevista no artigo 212 do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 67828 Nr: 3609-66.2004.811.0002

 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: LSDJT, MDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUZZI - OAB:19.000/MT

 Processo nº. 3609-66.2004.811.0002.

Código nº. 67828.

VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.
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Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de três dias, 

efetuar o pagamento da dívida (fls. 154/159).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, § 1º, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §§1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2º, do CPC.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 411789 Nr: 17658-29.2015.811.0002

 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: FMSO, FJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17658-29.2015.811.0002.

Código nº. 411789.

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da coerção e 

expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se inadimplente, desde 

o mês de Junho/2017 a Março/2018.

Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos 

três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Janeiro, 

Fevereiro e Março/2018, e o rito da expropriação de bens compreenderá 

os meses de Junho/2017 a Dezembro/2017.

O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

§ 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

No tocante ao rito da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, 

por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação 

da pensão alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por 

cento sobre o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação (art. 523, do CPC).

Deve constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o 

débito, no montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor 

impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), 

com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 

3º, do CPC).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda 

protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

Indefiro o pedido da fl. 23 verso, no tocante a expedição de ofício ao INSS, 

eis que a Defensoria Pública tem acesso ao sistema INFOSEG.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 301217 Nr: 21961-91.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA ANYELLI GAMA ARRAIS WEBER, JCGAW, 

MARILEIDE GAMA ARRAIS WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ARRAIS WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246, MATINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:MT 

10.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR COSTA - 

OAB:11399-MT, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - OAB:16080

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 108/110, 

bem ainda o pleito do Ministério Público de fls. 115, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 62/63).

Isento de custas, eis que defiro AJG (fls. 70).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 277042 Nr: 20550-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDP, JOCICLÉIA VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONEI FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20550-47.2011.811.0002.

Código nº. 277042.

 VISTOS etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 364 de 414



Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da coerção e 

expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se inadimplente, desde 

o mês de Março/2011 a Maio/2017. Cálculos às fls. 64/66.

Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos 

três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Março, 

Abril e Março/2017, e o rito da expropriação de bens compreenderá os 

meses de Março/2011 a Fevereiro/2017. Cálculos às fls. 64/66.

O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

§ 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

No tocante ao rito da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, 

por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação 

da pensão alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por 

cento sobre o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação (art. 523, do CPC).

Deve constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o 

débito, no montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor 

impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), 

com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 

3º, do CPC).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda 

protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 425012 Nr: 24611-09.2015.811.0002

 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: NBBDS, NSBDS, CPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº. 24611-09.2015.811.0002.

Código nº. 425012.

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o 

nome correto da demanda.

Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da coerção e 

expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se inadimplente, desde 

o mês de Outubro/2017 a Fevereiro/2018.

Estabeleço o cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos 

três últimos meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, 

Dezembro/2017, Janeiro e Fevereiro/2018, e o rito da expropriação de 

bens compreenderá os meses de Outubro/2017 a Novembro/2017.

O artigo 531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

§ 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.

Assim, cite-se o executado, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC).

O executado deverá ser cientificado de que no valor do débito deverão 

ser incluídas as prestações que se vencerem até o efetivo pagamento. 

Nesse sentido o art. 323, do CPC e a súmula 309, do c. Superior Tribunal 

de Justiça.

No tocante ao rito da expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, 

por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação 

da pensão alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por 

cento sobre o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação (art. 523, do CPC).

Deve constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o 

débito, no montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor 

impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), 

com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 

3º, do CPC).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda 

protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

Indefiro o pedido da fl. 64 verso, no tocante a expedição de ofício ao INSS, 

eis que a Defensoria Pública tem acesso ao sistema INFOSEG.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 302426 Nr: 23270-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICAS 

JURÍDICAS DA UNIC - OAB:

 Com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV 

do mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente, anotando-se que não há bens a 

partilhar. A requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ALBA 

APARECIDA DOS REIS (fls. 13).Em seguida, arquive-se com baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 448923 Nr: 11356-47.2016.811.0002

 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: ABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

o fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. P. R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 700,00 

(setecentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Antônia Benedita Fontes (fls. 

50).Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 21 de Maio de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico que, designo o dia 29/junho/2018 às 13h20min para a realização 

da audiência de conciliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 276236 Nr: 19658-41.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE OLIVEIRA MORGADO - 

OAB:14625/MT

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 233124 Nr: 13161-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADLG, HNDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, MARILEY FERREIRA GOMES - OAB:11.719

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 6615-18.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:3017/MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:MT 9.528

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 280505 Nr: 24833-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OLIVEIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434686 Nr: 3832-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gyordano reiners brito almeida 

- OAB:23574/O, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447939 Nr: 10880-09.2016.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDEIRO GUTIERRES 

- OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432265 Nr: 2316-41.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Cardoso Costa 

Leite - OAB:19689/O

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326868 Nr: 23194-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUSA AUXILIADORA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA NASSARDEN COELHO, JOAQUIM 

PEDRO COELHO, DILENE MARIA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS 

BATTISTI - OAB:17.995/MT, JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 391747 Nr: 6402-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LOURDES ESCOBAR MIASHIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE ARAÚJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:OABMT19458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGHATA FERREIRA - 

OAB:18.232, ALBERTO ANDRE LASCH - OAB:4324/MT, Carmindo 

Francisco Ferreira - OAB:13309, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 22054 Nr: 2622-69.2000.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO FERREIRA ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 6907-95.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOARES GOSTTS FRITS, JANE 

ELOISA SOARES DA SILVA, JONY SOARES DA SILVA, ADSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - OAB:22705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 289152 Nr: 8687-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA NUNES BECKER DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORO BECKER DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES DA SILVA - 

OAB:11855/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 77336 Nr: 142-45.2005.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA NUNES DE SOUZA PIRES, ELIANE SOLANGE DE 

SOUZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FAUSTINO FIRMINO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - 

OAB:16.236, ROSANNA KALLY SPREFICO DE MEDEIROS - OAB:9.530, 

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323411 Nr: 19806-81.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA DA COSTA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE HONORIO DE JESUS, ROSENILDO 

HONORIO DE JESUS, MARIA ROSA HONORIA DE JESUS, ROSIMEIRE 

HONORIO DE JESUS, LIDIANE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 87.

Citem-se as requeridas, por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, 

contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do mandado as 

advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC.

Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a 

parte autora para manifestação.

Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG para proceder à defesa das rés citadas por edital 

(art. 72, inciso II, do CPC).

Com a defesa, diga a autora.

 A certidão de casamento da autora encartada às fls. 81 consta a como 

casada, assim, intime-se a requerente para encartar a referida certidão 

com averbação da separação ou divórcio deste, comprovando a 

inexistência de impedimento do casamento, requisito para o 

reconhecimento da união estável (artigo 1.723 do CC).

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 371689 Nr: 20710-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILHO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença.

 A parte autora deixou de dar andamento ao feito.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 109 e 111/112).

 Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 98).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318731 Nr: 15114-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLSC, ELIZABETH LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DA SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18347 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 59, bem 

ainda o pleito do Ministério Público de fls. 62, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, 

do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 497745 Nr: 12557-40.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALBINO - 

OAB:10.877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Guarda.

Determinação de fls. 19, para adequar a ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Todavia, a parte autora, devidamente intimada por Advogado, via DJE, 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para o cumprimento da referida 

decisão e não foi localizada para intimação pessoal (fls. 22, 24/25).

Assim sendo, diante da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 25739 Nr: 4483-90.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SArPsmAMDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonheir Roza Soares - 

OAB:5674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - Beira Rio - OAB:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 498 e 500/501).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 504 verso).

Assim sendo, diante do pedido de arquivamento, que demonstram a 

desídia da parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 433/436).

Oficie-se, a Polinter e PRF, solicitando o mandado de prisão encaminhado.

 P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.
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Várzea Grande/MT, 09 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 86638 Nr: 6062-73.2000.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José adair Testa - 

OAB:13210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 6920

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos.

O feito encontra-se paralisado por falta de andamento.

O Patrono do autor, intimado via DJE (fls. 203 e 205), bem ainda intimado 

pessoalmente, quedou-se inerte (fls. 207/208).

 O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção, 

eis que ambas as partes são maiores e não há interesse gerador da 

necessidade de intervenção do Parquet (fls. 111).

Assim sendo, diante da inércia do requerente, que demonstra a falta de 

interesse em prosseguir com o feito, bem ainda considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 146).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280257 Nr: 24152-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGSS, RICHELLY APARECIDA DOS SANTOS QUIONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEROALDO SALUSTIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE ANDERSON 

RODRIGUES DA ROCHA - ESTAGIÁRIO, para devolução dos autos nº 

24152-46.2011.811.0002, Protocolo 280257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 407594 Nr: 15429-96.2015.811.0002

 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: ICDSP, REDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Alimentos.

 Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 62-64 e 66/67).

Em virtude do exposto, considerando que o processo não pode 

permanecer paralisado por tempo indeterminado, bem ainda a desídia da 

parte autora em prosseguir com o feito, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão de fls. 17, que arbitrou alimentos provisórios.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 102019 Nr: 11105-78.2006.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA ROCHA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO CUSTÓDIO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada aos 21/11/2006 (fls. 05).

Determinação de fls. 221, para que a Inventariante de andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

 Intimada por sua patrona, via DJE, esta informou que as tentativas de 

contato com sua cliente restauram infrutíferas. Requereu a suspensão do 

feito no prazo de 90 (noventa) dias (fls. 223).

Intimada por sua patrona, via DJE, a Inventariante quedou-se inerte (fls. 

235).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas, eis que defiro a AJG (fls. 32).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 10139 Nr: 675-48.1998.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GARCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARMELITA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

Intimada por sua patrona, via DJE para que cumpra com o determinado de 

fls. 150 o Inventariante quedou-se inerte (fls. 151).

O Ministério Público declinou de sua intervenção, uma vez que não há 

interesse gerador (fls. 153 verso).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.
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Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 274379 Nr: 17290-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICIO GARCIA RODRIGUES, ROSA GARCIA 

RODRIGUES, ROGERIO GARCIA RODRIGUES, VANDERLEI GARCIA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

Intimada por sua patrona, via DJE para que cumpra com o determinado de 

fls. 205 o Inventariante quedou-se inerte (fls.207).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 263470 Nr: 2436-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793/PR, RENATA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A/MT

 VISTOS etc.

Indefiro o pedido de designação de audiência.

Intime-se a parte ré para ratificar o termo do acordo de fls. 313/314.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 421965 Nr: 23016-72.2015.811.0002

 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: MHNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB- FAC. DESE. SÁVIO 

BRANDÃO - OAB:, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES-FAUSB - 

OAB:4.533

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 32 e seguintes da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na petição inicial para o fim de deferir a guarda definitiva dos 

infantes E. C. do N. de M. e R. F. de M. F. à avó materna, MARIA HELENA 

NASCIMENTO DE MORAES, confirmando, dessa forma, a decisão liminar.P. 

R. I.Lavre-se o termo de guarda em favor da autora.Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o 

trânsito em julgado, lavrado e assinado o termo de guarda, arquive-se o 

feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de 

Abril de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348387 Nr: 14566-77.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA, DCFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 32 e seguintes da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na petição inicial para o fim de deferir a guarda definitiva da 

infante G. A. P. C. à avó materna, EVA PEREIRA DOS SANTOS 

OLIVEIRA.P. R. I.Lavre-se o termo de guarda em favor da autora.Condeno 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, lavrado e assinado o termo de 

guarda, arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 26 de Abril de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427668 Nr: 26042-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Processo nº 26042-78.2015.811.0002.

Código nº. 427668.

VISTOS etc.

Arquive-se o feito com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Maio de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 295941 Nr: 16226-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLSC, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Processo nº. 16226-77.2012.811.0002.

Código nº. 295941.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.
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 O feito encontra-se paralisado por falta de andamento.

Intimado o Patrono da exequente via DJE (fls. 99), bem ainda intimada 

pessoalmente a representante da exequente (fls. 106), ambos 

permaneceram inertes, deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestação (fls. 109).

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 111).

Assim sendo, diante da inércia da exequente, que demonstra a falta de 

interesse em prosseguir com o feito, bem ainda considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do devedor (fls. 59 e verso).

Oficie-se requisitando a devolução independente do cumprimento.

Isento de custas (fls. 13).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 11 de Maio de 2018 .

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002752-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. E. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (RÉU)

 

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 : 

1002752-12.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 12/04/2018 (Id. 12693104) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 04 de julho de 2018 às 16:00horas. Várzea Grande/MT, 21 de 

maio de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000681-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1000681-37.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à parte autora 

para em 10(dez) dias manifestar acerca da Diligência sob Id13246242. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de maio de 2018. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005730-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAURIA FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEIDE MARTA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

ANDERSON FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

LEIA GOMES SERRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MARIAN GOMES SILVA DIAS (REQUERENTE)

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1005730-93.2017.8.11.0002 REQUERENTE: NAURIA FIDELIS DA SILVA, 

ANDERSON FIDELIS DA SILVA, JOSE MARCOS DA SILVA, ANDREIA 

GOMES DE SOUSA, CLEIDE MARTA DA SILVA AGUIAR, MARIA JOSE 

SILVA SANTOS, MARIAN GOMES SILVA DIAS, LEIA GOMES SERRA 

INVENTARIADO: ALFREDO GOMES DA SILVA Vistos etc. Recebo os 

autos nos termos do art. 659 e ss do CPC/2015, pelo que determino a 

regularização da autuação junto ao PJE. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, com escoro no art. 98, do CPC/2015. Inicialmente, 

insta informar que por se tratar de inventário pelo rito do arrolamento, NÃO 

há que se falar em nomeação de inventariante, tampouco em homologação 

de partilha, haja vista que o único bem deixado pelo extinto será 

adjudicado pela viúva meeira NAURIA FIDELIS DA SILVA. Importante 

destacar ainda o enunciado do art. 108 do C.C., in verbis: Art. 108. Não 

dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos 

negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou 

renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o 

maior salário mínimo vigente no País. Já o art. 1.806 do Código Civil é claro 

ao ordenar que a renúncia deve constar expressamente de instrumento 

público ou termo judicial, senão vejamos: Art. 1.806. A renúncia da 

herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo 

judicial. Em comentário ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código 

Civil Anotado, 12ª edição, Saraiva, 2006, pág. 1479: Para ter validade, a 

renúncia deverá constar, expressamente, de escritura pública ou termo 

nos autos (RF, 323:210, 13:489; RT, 768:216, 759:222, 756:177, 750:264, 

696:94, 682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 575:89, 570:248, 509:139, 

508:111, 500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 468:263; RJTJSP, 81:283, 

84:119, 96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), sob pena de nulidade 

absoluta. Por ser negócio jurídico abdicativo, deve ser solene e expresso, 

não se admitindo repúdio tácito ou presumido da herança. O instrumento 

público e o termo judicial constituem requisitos ad substantiam e não 

apenas ad probationem do ato. Envereda-se por este talho: SUCESSÕES. 

RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS 

HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 

1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para 

prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 

2. O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos 

hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe 

a condição de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 

1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada 

por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com 

a herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e 

só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da 

meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, 

nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. 

Recurso especial desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22184707620148260000 SP 2218470-76.2014.8.26.0000 - TJ-SP) Assim, 

intime-se a autora na pessoa do seu advogado, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias; apresente as declarações das renúncias 

noticiadas nos autos, por instrumento público ou termo judicial, nos moldes 

dos art. 108 e 1806, do Código Civil, bem como acoste aos autos CÓPIA 

LEGÍVEL do documento anexado no id n. 9194823, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com aporte aos autos, concluso. Intime-se. Às 

providências. FC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005341-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FURLAN LENCI OAB - SP257911-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

D. M. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005341-11.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 25 de julho de 2018, às 14:30horas. 

Várzea Grande/MT, 22 de maio de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031630-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. F. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT0004378A (ADVOGADO)

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. D. C. (RÉU)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1031630-58.2017.8.11.0041. AUTOR: LAURA CAREN FERREIRA 

BARBOSA RÉU: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA Vistos etc. 

Acolho a emenda a inicial procedida no id. n. 12157518. Concedo os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Contudo, recebo o pedido inicial como EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos do artigo 824 e ss do CPC/2015, pelo 

que determino a regularização junto ao PJE, consoante orientação do CNJ. 

Friso que o débito executado engloba tão somente os meses indicados na 

inicial, até o ajuizamento desta demanda, com as devidas correções 

monetárias. Cite-se o executado para que efetue o pagamento do debito, 

no prazo de 03 (três) dias, acrescidos de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

CPC/2015. Havendo pronto pagamento e sendo este na integralidade do 

débito, o valor dos honorários será reduzido pela metade. No prazo dos 

embargos à execução, sem efeito suspensivo automático, em 15 (quinze) 

dias, previsto no art. 915 do CPC/2015, reconhecido o credito do 

exequente e após a comprovação de que depositou 30% (trinta por cento) 

do valor correspondente ao debito exequendo, inclusive custas e 

honorários de advogado, o devedor poderá requerer o parcelamento do 

saldo remanescente, em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e juros legais de mora no patamar de 1% 

a.m. (um por cento ao mês), conforme disposto no art. 916 do CPC/2015. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827 do CPC/2015, ressalvada a hipótese de 

majoração no caso de embargos a presente execução. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado, observadas as 

impenhorabilidades legais. Tratando-se de bem imóvel, intime-se também o 

cônjuge, se houver, cabendo ao exequente a averbação do arresto ou da 

penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto 

ou do termo, independente de mandado judicial, nos termos do art. 844 do 

CPC/2015. Não localizado o executado para intimação da penhora, o oficial 

de justiça devera certificar detalhadamente as diligências realizadas. Não 

localizado o executado, o oficial de justiça devera arrestar-lhes tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias 

seguintes a efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor, 

por duas vezes, em dias distintos e, não o encontrando, certificará o 

ocorrido, nos termos do art. 830 do CPC/2015. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação. Após, certificada eventual inércia, dê-se 

vista ao Parquet e, após, conclusos. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito 

em substituição legal

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003842-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER CABRAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°.1003842-55.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de 

tutela de urgência, alegando a autora que é legítima possuidora e 

proprietária de 01 veículo e que o réu está esbulhando sua propriedade, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Tenho que a probabilidade 

do direito, notavelmente documental, resta comprovada nestes autos 

através dos documentos apresentados pela autora, em específico o 

contrato com a requerente e a empresa requerida em agosto de 2017, 

estabeleceram uma parceria comercial, onde os veículos de propriedade 

do Requerente (Comodante) foram pedidos (onerosamente), em trato 

comercial de comodato verbal a comodatária ora requerida, conforme o Id. 

nº, que outorga o domínio sobre o bem móvel, Veículo trator, Marca 

Scania, modelo R124 GA4X2NZ, ano de fabricação: 2003, ano modelo: 

2003, chassi: R4X2A033542540, cor: Branca, combustível: diesel, Placa: 

AWF-0444, RENAVAM: 808.836.447. Alega ainda, como senão bastasse, 

promoveu, na data de 24 de abril de 2018, Notificação Extrajudicial 

destinada a empresa requerida, constituindo em mora a requerida indicado 

na Id. nº 13154810, caracterizando o esbulho possessório. Com relação 

ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vejo também estar demonstrado vez que a autora mesmo após 

ter adquirido o veículo não pode usufrui-lo, que me leva a concluir que a 

requerida está esbulhando a posse da autora (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do veículo; trator, Marca Scania, 

modelo R124 GA4X2NZ, ano de fabricação: 2003, ano modelo: 2003, 

chassi: 9BSR4X2A033542540, cor: Branca, combustível: diesel, Placa: 

AWF-0444, RENAVAM: 808.836.447, (Id. nº13154701), no endereço BR 

364, KM 0,5, Trevo do Lagarto - Jardim Novo Mundo, Várzea Grande - MT, 

78110-970, em favor da parte autora, determinando a expedição do 

respectivo mandado de reintegração de posse. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

25/07/2018, às 16:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 
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comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO das demais partes que ainda não manifestaram 

para especificarem as provas a serem produzidas, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004077-22.2018.8.11.0002

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:

THAIRA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004077-22.2018.8.11.0002. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004105-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004105-87.2018.8.11.0002 Vistos... Se no prazo, o que 

deverá ser certificado, recebo os Embargos à Execução sem 

outorgar-lhes efeito suspensivo (NCPC, art. 919). Intime-se a parte 

credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo arguidas 

preliminares ou juntados novos documentos, à parte devedora para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para sentença 

(NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 22 de maio de 

2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389477 Nr: 5019-76.2015.811.0002

 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: MARIETE ROSENIL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos de declaração

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 406066 Nr: 14581-12.2015.811.0002

 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: VALDETE EROTILDES DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER COMPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL BONARDIMAN - 

OAB:OAB/MT 11.541-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte reequerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345446 Nr: 12211-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉM PARAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a carta devolvida

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 282270 Nr: 1050-58.2012.811.0002

 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: VALDIR GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438581 Nr: 6022-32.2016.811.0002

 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: JOSIANE CAMARGO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 
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PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CANÃL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 Processo n° 6022-32/2016 (Cód. 438581)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifestem-se as rés quanto ao pedido de 

fls. 187-v, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise do pedido e julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 21 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 379554 Nr: 26395-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO 1° OFICIO DE SERVIO 

NOTARIAL E DE REGISTRO VARZEA GRANDE - MT, ANTONIA DE 

CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, JORGE HASSIB IBRAIM - OAB:11.119, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT, NORBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:11.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4801-B/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Obrigação de Fazer.Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código 

de Processo Civil.Custas processuais já recolhidas pelo autor quando da 

propositura da ação.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437615 Nr: 5472-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO DONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, nos termos da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o 

pedido feito nesta Ação de Restauração de Registro Civil para 

DETERMINAR a expedição de mandado ao Cartório de Registro Civil e de 

Nossa Senhora do Livramento para que RESTAURE, com base no 

Prontuário Civil do requerente às fls. 19 o seu assento de nascimento, 

utilizando-se os dados ali indicados, ou seja, Evaristo Donato da Silva, 

nascido em 26.10.1962 em Nossa Senhora do Livramento, filho de 

Teotônio Lopes da Silva e Domingas Lopes da Silva, com assento de 

nascimento lavrado no Livro n.° 04, fls. 220, Termo n.° 3.273.Sem custas 

por ser o requerente assistido pela gratuidade da justiça. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios face o caráter não contencioso 

do procedimento.Após o trânsito em julgado e apresentado e entregue ao 

requerente o documento restaurado, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280488 Nr: 24417-48.2011.811.0002

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYANA COSTA SAMPAIO RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 8254-E

 Por tratar-se de intimação à luz do que determina o art. 564, do NCPC, o 

ato é realizado pela Imprensa Oficial, com a comunicação ao patrono, e 

não à parte pessoalmente.Por verificar das informações no sistema Apolo 

que a ré foi intimada mediante seu advogado mediante DJe 9898, 

disponibilizado em 16.11.2016, e não ofertou contestação, DECRETO SUA 

REVELIA, sem prejuízo das manifestações já realizadas e documentos 

juntados.Inobstante, sendo necessária melhor prova quanto aos fatos 

narrados e por observar que as partes já foram intimadas a indicar 

provas, sendo o despacho atendido apenas pela ré (fls. 115/117), saneio 

o feito, aplicando ao caso o disposto no art. 357, § 3o, do CPC.Fixo os 

pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre a melhor 

posse, se houve esbulho pela parte ré, se a área em litígio é ou não 

ocupada pela ré, se lá residia com seu marido – que é filho da autora – e 

por quanto tempo, bem como, as benfeitorias realizadas.Não havendo 

matérias que mereçam apreciação prévia, estando as partes devidamente 

representadas e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO 

COMO SANEADO, remetendo-o à instrução.Defiro as provas pleiteadas 

pela ré quanto à oitiva de testemunhas.Relativamente à expedição de 

ofícios aos cartórios extrajudiciais desta Comarca para “...provar que a 

requerida tem imóvel.” (sic, fls. 116-v) e à CEF para que apresente a via 

original do contrato de financiamento, indefiro as provas por entender 

desnecessárias e até impertinentes ao caso sub judice, que se limita à 

melhor posse.Para colheita da prova oral, oportunidade em que tomarei os 

depoimentos das partes como prova do juízo, designo audiência de 

instrução e julgamento para ___/___/2018, às ___:___h.Intimem as partes 

por carta com aviso de recebimento e seus procuradores. As 

testemunhas deverão ser intimadas ou trazidas independentemente de 

intimação pela parte, sem prejuízo da apresentação de rol no prazo legal, 

na forma prevista no art. 455, do NCPC .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 225867 Nr: 6086-86.2009.811.0002

 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: JOELMA ANTHERO LOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CEZAR DE LIMA SILVA, ORSELIO 

PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983/MT, CELSO VIEIRA - OAB:12983, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n.º 6086-86.2009 código 225867

Vistos...

Em virtude da indisponibilidade de realização das audiências, hei por bem 

em redesigná- las para o dia 13.07.2018 as 17:30.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397410 Nr: 9984-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS SERGIO, ANA MARGARIDA DE 

CAMPOS SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Processo n.º 9984-97.2015 código 397410

Vistos...

Em virtude da indisponibilidade de realização das audiências, hei por bem 

em redesigná- las para o dia 13.07.2018 as 17:00.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344144 Nr: 11197-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES E BIANCHI LTDA, ALEXANDRE BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASSER OMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:OAB/MT 13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579

 Processo nº 11197-75/2014 (Cód. 344144)

Vistos...

Diante da certidão de fls. 119-v, intime-se o credor para impulsionar o 

feito, requerendo as diligências que entender pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 16106-29.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953, CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - OAB:38266, LUCAS 

THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48.203

 Processo nº 16106-29/2015 (Cód. 408996)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de maio de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432174 Nr: 2250-61.2016.811.0002

 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: ROSELIA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT13.431/B

 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 art. 98, § 3º, do NCPC.Transitada em 

julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas 

baixas.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 10061-58.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRISVAN MIRANDA DE SOUSA TERROSO, KARINA 

CRISTINA DE SOUZA TERROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950, Wesley Robert de Amorin - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da PARTE EXEQUENTE, na pessoa do advogado Dr.Emerson 

Leandro de Campos (OAB/MT 6.950) e da TERCEIRA INTERESSADA 

IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado Dr. Mauro 

Bastian Fagundes (OAB/MT n.8.907)acerca da sentença de fls.386 a 

seguir transcrita: "Processo n.º 10061-58/2005. (Cód. 88462) Vistos... 

Trata-se de Execução de Sentença proposta por IRISVAN MIRANDA DE 

SOUZA TERROSO, KARINA CRISTINA DE SOUZA TERROSO em desfavor 

de ODILON GONÇALVES. Em face do que consta às fls. 298/314, onde as 

partes comunicam a realização de acordo, requerendo a homologação e a 

extinção do feito. Assim, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do 

art. 924, II do NCPC. Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na 

forma convencionada. 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. VÁRZEA GRANDE-MT, 

24 DE ABRIL DE 2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 63056 Nr: 8413-14.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCELINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - OAB:9265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 328/03 (Cód. 63056)

Vistos...

O pedido da credora quanto à expedição de ofício à Receita Federal, a fim 

de que informe se o devedor é empregado e possui renda há que ser 

rejeitado pelo fato do órgão responder apenas aos ofícios eletrônicos, de 

solicitação de bens. Contudo, em aplicação dos princípios da finalidade, 

razoável duração do processo, efetividade e que a execução tramita ao 

interesse do credor determino que os autos permaneçam conclusos para 

diligências no sistema Infojud, quanto às últimas declarações de Imposto 

de Renda da parte.

Defiro, ainda, o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud, devendo os 

autos permanecer conclusos para as diligências necessárias, em caráter 

sigiloso.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003369-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO INTERINO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003369-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A RÉU: 

TABELIÃO INTERINO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Nos termos do art. 334, § 5º do novo Código 

de Processo Civil, tem-se que a audiência só não se realizará se todas as 

partes (incluindo todos os litisconsortes, se for o caso) manifestarem-se 

expressamente contrárias à composição consensual ou nos casos em 

que não se admitir a autocomposição (o que se interpreta como os casos 

que versarem sobre direitos indisponíveis). Nesse sentido, impossibilitado 

fica o cancelamento da respectiva audiência pela ausência de citação da 

parte requerida, pelo que rejeito o pedido. No mais, cumpra-se conforme 

determinado a Id. 13078312 - Pág. 1, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001486-87.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos... Cumpra-se conforme requerido no 

termo de audiência outrora juntado, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004354-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004354-72.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 31.958,73; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE EDIMILSON PIRES DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, apresente o CEP do endereço do réu fornecido em petição de ID. 

12015851, uma vez que não é possível realizar o cadastro do endereço 

no sistema a fim de expedir o documento de citação sem esta informação, 

no prazo de cinco dias. Processo: 1004354-72.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 31.958,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 22 de maio de 2018 

Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA DE ARAUJO COELHO (REQUERENTE)

EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIA FONTANA BOLZANI OAB - PR86452 (ADVOGADO)

VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO OAB - PR86425 

(ADVOGADO)

LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA OAB - PR86729 (ADVOGADO)

PRISCILA CARAN OAB - PR59439 (ADVOGADO)

ROBERTA MACHADO BRANCO RAMOS OAB - PR52368 (ADVOGADO)

MAURICIO WOSNIAKI SERENATO OAB - PR81065 (ADVOGADO)

MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES OAB - PR42330 (ADVOGADO)

MELINA GIRARDI FACHIN OAB - PR40856 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK OAB - PR29926 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIANNE TONHA GALVAO (REQUERIDO)

VICENTE MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007105-32.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERCILIA DE ARAUJO COELHO, EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES 

Parte Ré: REQUERIDO: VICENTE MATEUS DA SILVA, ATIANNE TONHA 

GALVAO Vistos etc. Diante do requerimento formulado pela parte autora 

através dos petitórios acostados nos Ids. 12702209 e 12702353, onde 

requer o adiamento da audiência designada para amanhã, 24.04.2018, 

pelo fato de que o requerido Vicente Mateus da Silva não fora citado, 

conforme ARMP devolvido com a indicação “mudou-se” – Id. 12545351, 

postulando pela consulta Infojud, TRE ou seja oficiado à companhia de 

água e energia para localização do seu endereço atualizado. Assim, em 

consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados, obteve-se endereço 

fiscal distinto daquele exposto nos autos, consoante se observa no 

espelho que segue em anexo. Com relação a requerida Atianne Tonhá 

Galvão, verifica-se que o ARMP fora recebido por terceiro, Antonina 

Tonhá Galvão. Assim, da análise dos artigos 242 e 248, parágrafo 

primeiro, do NCPC, se depreende 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 há 

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. Nesse sentido: MONITÓRIA. 

Ação ajuizada contra a empresa devedora principal e a devedora 

solidária, pessoa física. Hipótese em que a carta citatória endereçada à 

pessoa física foi recebida por terceiro. Inaplicabilidade ao caso da teoria 

da aparência. Inteligência do disposto no artigo 223, parágrafo único, 

primeira parte, do Código de Processo Civil. Nulidade insanável verificada. 

Falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 214, CPC). Anulação de todo o processado, 

desde a citação com determinação de reabertura do prazo para oposição 

dos embargos monitórios. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; 
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Agravo de Instrumento nº 2035549-86.2013.8.26.0000; Rel. Des João 

Camilo de Almeida Prado Costa; 19ª Câmara de Direito Privado; J. Em 

10.2.2014). Assim, recebida a carta de citação da requerida Atianne 

Tonhá Galvão, por pessoa diversa, como se vê do ARMP acostado no Id. 

12547008, não teve a ré ciência inequívoca da demanda, sendo, de rigor, 

o reconhecimento do vício de citação. Diante de todo o exposto, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 15h00min, 

devendo ser expedida carta citação ao requerido Vicente Mateus da Silva 

no endereço indicado no Sistema Infojud (anexo), e renovando o ato 

citatório da requerida Atianne Tonhá Galvão, fazendo constar ARMP. Caso 

a parte autora deseje que as citações sejam feitas via mandado, deposite 

as diligências pertinentes, em tempo oportuno. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 23 de abril de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003822-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WSC AGROPECUARIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FURQUIM PAIVA OAB - SP128214 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003822-98.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 69.369,45; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WSC AGROPECUARIA S.A. Parte Ré: RÉU: AGROGER COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar acerca da 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 22 de maio de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005750-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEOMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005750-21.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 4.664,17; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: 

EXECUTADO: LEOMAR DE SOUZA, JACKELINE ROSA DOS SANTOS O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 22 de maio de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 306199 Nr: 1966-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134, THIAGO CONTE LOFREDO TESDESCHI - 

OAB:190008 OAB/RJ

 Certifico que a parte requerida não apresentou a gravação conforme 

estabelecido no termo de audiencia de fls 155, sendo assim encaminho 

intimação as partes para apresentarem no prazo de 15 (quinze) dias 

sucessivos os memoriais finais. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 236988 Nr: 16835-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SCHIOCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY JOSÉ FERREIRA - 

OAB:5.669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Gacia Quijada - 

OAB:118913

 Intimação à apelada (autora ) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278181 Nr: 21791-56.2011.811.0002

 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: LUCIANE WENDLENG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

DISMOBRÁS - Imp. E Exp. Dist. De Móveis e Elet. Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A, CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169/RN, João Rogério Romaldini - OAB:115.445, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que a o Banco Bradesco não apresentou recurso no prazo legal, 

sendo assim encaminho intimação a parte autora para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286132 Nr: 5288-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257

 Certifico que, por força da decisão de fls 317 encaminho intimação ao 

requerida da senteça a seguir transcrita: Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte requerente em que alega erro material na 

grafia dos nomes dos autores (fls. 281). E os autos vieram conclusos. É o 

relato. Fundamento e decido. Pois bem. Os embargos de declaração 

encontram respaldo no art. 1.022 do NCPC, possuindo a função de 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, portanto os embargos servem à 
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integração da decisão. No caso, os embargantes sustentam que houve 

erro material na sentença, posto que seus nomes foram grafados de 

forma errônea, constando Sergio Adriano Sodré quando o correto é 

Sérgio Ariano Sodré e Marli Ferreira Neves ao invés de Marly Ferreira 

Neves Sodré. Nesse ponto, razão assiste aos embargantes, motivo pelo 

qual procedo à correção do primeiro parágrafo da sentença de fls. 278, 

para fazer constar o seguinte: Trata-se de Ação de Cobrança, proposta 

por SÉRGIO ARIANO SODRÉ e MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ em 

desfavor de ZAHER & CIA LTDA. Portanto, acolho os embargos e 

procedendo à correção do erro material nos termos supramencionados, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença de fls. 278/280. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105349 Nr: 1447-93.2007.811.0002

 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: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDON CLIP INDUSTRIA DE MAQUINAS E 

GRAMPOS P/ EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DE OLIVEIRA SOARES 

- OAB:174753

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308607 Nr: 4567-37.2013.811.0002

 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: VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Certifico que embora mencionado nos autos os documentos necessários, 

não vieram os mesmos acompanhados na petição, sendo assim 

encaminho intimação à parte requerida para apresentar contrato. NADA 

MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421286 Nr: 22669-39.2015.811.0002

 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: WANDERLEY SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Intimação a parte requerida manifestar interesse na produção de outras 

provas no prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268047 Nr: 15614-76.2011.811.0002

 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): LAURUEL DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004354-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004354-72.2017.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE EDIMILSON PIRES DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS 

Vistos. À vista da petição constante no id. 12015851, em que a parte 

autora informa o endereço da requerida, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 4 de julho de 2018, às 14h20. Observe-se o 

endereço atualizado da requerida informado na mencionada petição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 6 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002532-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO RIO SUL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002532-14.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SUPERMERCADO RIO SUL 

LTDA Parte Ré: RÉU: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 

S.A., MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos. 

Citem-se/ intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 17 

de julho de 2018, às 14horas, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Várzea Grande, 9 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002999-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA EDSON DE PAULA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002999-90.2018.8.11.0002; 
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Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONATHA EDSON DE 

PAULA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer 

Morais com pedido de Antecipação da Tutela e Danos Morais proposta por 

JONATHA EDSON DE PAULA LIMA em desfavor de BRDU SPE VÁRZEA 

GRANDE LTDA. Aduz que, celebrou contrato de compromisso de compra 

e venda para aquisição do imóvel localizado no Loteamento Bairro 

Planejado Parque das Águas, pelo valor de R$ 92.506,80, efetuando o 

pagamento de uma entrada de R$13.500.00 (treze mil e quinhentos) e o 

restante em 120 parcelas de R$658,39. Afirma que efetuou o pagamento 

das parcelas até o final do ano de 2017, contudo ficou impossibilitado de 

adimplir com as parcelas do contrato, razão pela qual requereu distrato do 

contrato com a requerida, com a devolução de parte do que pagou, 

entretanto o pedido foi negado pelo requerido sob o argumento de que o 

contrato foi realizado pela forma de alienação fiduciária, e o Autor não 

teria o direito de receber qualquer valor pago no momento da rescisão. 

Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

seja rescindindo o contrato de compra e venda pactuado entre as partes, 

inclusive com a restituição de parte do valor pago pelo Autor. Pede a 

concessão da assistência judiciaria. É o relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o requerente a 

imediata devolução de parte do valor que pagou pelo imóvel adquirido da 

requerida, sob o pretexto de que após a rescisão do contrato havido entre 

as partes, a requerida se recusa a devolver parte do valor montante pago, 

tendo em vista tratar-se de contrato de alienação fiduciária. Ocorre que, o 

deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução 

da importância que pagou pelo imóvel, implicaria na irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, 

nos termos do § 3º do art. 300, do CPC. Neste sentido, colaciono o 

seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel não conduz à 

concessão da tutela antecipada de urgência sem ao menos oportunizar o 

direito constitucional ao contraditório, não sendo compatível com o 

ordenamento jurídico o exercício isolado da jurisdição (CPC, art. 10). 2. A 

concessão da tutela pleiteada exige a apresentação de prova 

suficientemente robusta que predisponha imediatamente ao 

reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a 

necessidade de se conceder, desde logo, o pretendido a fim de não 

causar um risco ao resultado útil processo.” (AI 39704/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (negritei) Destarte, a 

constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está 

condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo 

incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos 

na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento 

do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da 

ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da 

Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado 

pela parte autora, pois ausentes o perigo de dano ao resultado útil do 

processo. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes do art. 98, do CPC, pois demonstra a temporária insuficiência de 

recursos para pagar as custas. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 17 de julho de 2018, às 15h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 23 de 

abril de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002814-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHIO SHIMA (AUTOR)

VINICIUS WELITON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002814-52.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TOSHIO SHIMA, VINICIUS 

WELITON DE SOUZA Parte Ré: RÉU: TADASHI COMERCIO DE VEICULOS 

EIRELI - ME Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 17 de julho de 2018, às 16h20, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 24 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE NASCIMENTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002862-11.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDILENE NASCIMENTO DA 

COSTA Parte Ré: RÉU: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes e Antecipação de 

Tutela proposta por EDILENE NASCIMENTO DA COSTA, em desfavor de 

MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aduz que, adquiriu da 

requerida mediante financiamento um apartamento, localizado na Rua 

Goiás nº 525, Bairro Nova Várzea Grande, pelo valor de R$87.625,00, 

recebendo o apartamento em dezembro de 2015. Afirma que, em janeiro 

de 2016 o apartamento apresentou infiltração no banheiro, tendo solicitado 

o reparo à construtora, permanecendo o apartamento fechado por 8 

meses, quando resolveu alugá-lo em agosto de 2016. Todavia, seu 

apartamento apresenta vários problemas como infiltração e manchas nas 

paredes do banheiro e da cozinha. Assim, entrou novamente em contato 

com a requerida que disse que realizara uma vistoria para consertar o 

defeito, mas a construtora não apareceu e os problemas se agravaram, 

fazendo com que a inquilina entregasse o apartamento em razão dos 

vícios e defeitos. Assim, pugna pela concessão de antecipação de tutela 

para determinar que a requerida proceda com os reparos no apartamento, 

sob pena de multa. Pugna pelos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 

do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A probabilidade 

do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual 

demonstra a aquisição da unidade habitacional da requerente há menos de 

três anos, bem como demonstram a existência de falhas e/ou defeitos na 
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estrutura do imóvel. Já o perigo de dano repousa no próprio fato do imóvel 

apresentar infiltrações e modo mofo que está se propagando nas 

paredes, o que impossibilitando o adequado uso do bem. Neste sentido, 

colaciono o acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

proferido em caso semelhante: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A 

COMPRA – REPAROS DEFINITIVOS A PRIORI NÃO REALIZADOS - TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

ART. 273, I, CPC - RECURSO DESPROVIDO. A presença da 

verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela 

antecipada.” (AI, 144401/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015, Data 

da publicação no DJE 02/03/2015). Por fim, cumpre consignar que a 

presente medida não prejudica os interesses e Direitos da parte ré, em 

razão da sua provisoriedade, pois se não for vencedora a tese jurídica 

esboçada na petição inicial, a ré poderá buscar o ressarcimento dos 

gastos com os reparos no imóvel. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 

15(quinze) dias, inicie e realize os reparos e obras necessárias no 

apartamento da autora, consertando as paredes e rodapés que estão 

danificados por infiltrações e/ou apresentam mofo, com o devido 

acabamento, sob pena de multa-diária de R$ 300,00 (trezentos reais), 

fixada com fulcro no § 3º, do artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 17 de 

julho de 2018, às 16h40, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Várzea Grande, 24 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006716-47.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JURANDY DA SILVA DIAS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por 

JURANDY DA SILVA DIAS em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em que pretende o 

cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Requer a concessão de liminar para 

determinar a exibição dos documentos referentes a aplicação e depósitos 

da parte autora via sistema Bach Office, da empresa com seus devidos 

logins, e valores investidos, uma vês que a autora não dispõe de acesso 

ao banco de dados da empresa, que se contra bloqueado. Determinada a 

emenda à inicial o autor apresentou petição de emenda, juntando 

comprovante de recolhimento das custas processuais (id. 10496584). É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial, 

pois mostra-se satisfatória. Tendo em vista o recolhimento das custas 

processuais pela parte autora retire dos autos a informação de pedido de 

Justiça Gratuita. O autor pleiteia pela concessão de liminar para que seja 

ordenada que a empresa ré apresente, em juízo, as informações do 

sistema back office, contendo o contrato firmado entre as partes e demais 

dados de vinculação entre o autor. No caso, o autor demonstrou a 

existência de vínculo com a requerida, mediante, pagamento de boletos 

para a aquisição de contas AdCentral Family (id. 9687533), 

individualizando as informações e/ou documentos que pretende serem 

provados. Todavia, não há notícias de que o autor tenha formulado 

requerimento administrativo nem evidências de que a requerida tenha se 

recusado a atender tal solicitação. Nesse passo, a orientação hodierna do 

STJ é de que a não formulação de pedido extrajudicial e/ou a ausência de 

recolhimento de tarifa referente ao custo do serviço para emissão de 

cópia ou segunda via do documento pleiteado na peça de ingresso afasta 

o interesse processual no ajuizamento da ação de exibição de 

documentos. Neste sentido: “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PEDIDO 

EXTRAJUDICIAL DE EXIBIÇÃO - ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. 1. 

Conforme atual orientação do STJ, passo a adotar entendimento de que é 

necessária a comprovação da prévia recusa administrativa a fim de que a 

parte autora se valha do Judiciário para postular a exibição de 

documentos comuns às partes.” (TJ-MG - AC: 10607130071659001 MG, 

Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 27/03/0017, Câmaras 

Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017) De tal modo, 

indefiro o pedido de exibição de documentos nos moldes pretendidos. 

Contudo, atento à peculiaridade da presente demanda, com fulcro no 

artigo 373, §1º, do CPC, DETERMINO que a empresa ré promova a busca e 

instrua os autos com resultado de pesquisa em seu banco de dados, no 

que tange à existência de contrato firmado com o autor. Sobre a matéria, é 

oportuno destacar julgado do e. Tribunal de Justiça proferido em caso 

análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO 

ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – 

RECURSO PROVIDO. “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.” (§ 1º, do art. 373, do 

CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000. 

QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/01/2018). Fica 

desde já oportunizado à requerida desincumbir-se do referido ônus, 

devendo justificar satisfatoriamente a impossibilidade do cumprimento 

desta determinação dentro do prazo de defesa. CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

511 do CPC, devendo constar as advertências do artigo 341 do CPC. 

Após, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Deste modo, intime-se o executado, no endereço indicado nos autos, para, 

querendo apresentar contestação no prazo de 15(quinze) dias (art. 511, 

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. 511 c/c 351, CPC). Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 21 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002889-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR DA CUNHA ARAUJO (REQUERENTE)

N. H. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002889-91.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLAUDIMAR DA CUNHA ARAUJO, NICOLLY HADASSA 

FERNANDES ARAUJO Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição 

Voluntária, cuja competência é de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo 

que este juízo carece de competência para processar e julgar o presente 

feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

da Comarca. Intimem-se. Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado 
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digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000465-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CID NUNES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ APPOLARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000465-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAURO CID NUNES DA CUNHA REQUERIDO: MARCIO LUIZ 

APPOLARI Vistos. Tendo em vista que os documentos juntados pelo autor 

comprovam ser pessoa idosa, anote-se a prioridade na tramitação do 

feito. No mais, aguarde-se resposta do juízo deprecante quanto ao 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Com ou sem resposta, 

cumpra-se conforme determinado na decisão de id. 11548695, Às 

providências. Várzea Grande, 22 maio de 2018. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002686-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA RAMALHO DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002686-32.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAIMUNDA RAMALHO DE SOUZA BORGES Vistos. 

Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001997-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLY CHRISTINA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001997-85.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SUELLY CHRISTINA DA SILVA BATISTA Vistos. Trata-se 

de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002539-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT0015080S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OURILANDIA CARTORIO DO REG CIVIL E ANEXOS DISTRITAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002539-06.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAUDINEIA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: OURILANDIA 

CARTORIO DO REG CIVIL E ANEXOS DISTRITAL Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009419-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ DE MORAIS (REQUERENTE)

EDUCARMO LAURITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009419-48.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDUCARMO LAURITO DA SILVA, MARIA INEZ DE MORAIS 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000560-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000560-09.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDILAINE DA SILVA Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, de modo que este juízo carece de competência para 

processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. Várzea 

Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001297-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MODESTO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001297-12.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BARBARA MODESTO FRANCO Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007858-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007858-86.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FLAVIA LUCIA FIGUEIREDO E SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008372-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR TOME DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008372-39.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: HEITOR TOME DE ARRUDA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008440-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008440-86.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAURINDA MARIA PEREIRA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000257-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO ALMEIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000257-29.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: PEDRO PAULO ALMEIDA DE LIMA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007683-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMYLLA HELENA BOTELHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007683-92.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAMYLLA HELENA BOTELHO DE MORAES Vistos. Trata-se 

de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007187-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007187-63.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ERIVANE BATISTA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 
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Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005279-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005279-68.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCIO MORAES Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, de modo que este juízo carece de competência para 

processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. Várzea 

Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004971-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DOMINGAS DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004971-32.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSINETE DOMINGAS DAS NEVES Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004966-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BERNARDO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004966-10.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAMIAO BERNARDO BARBOSA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004726-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY RIBEIRO TASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ESTELITA RIBEIRO NEVES OAB - 010.934.161-90 

(REPRESENTANTE)

MODESTO TASCA OAB - 285.407.519-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004726-21.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GABRIELLY RIBEIRO TASCA REPRESENTANTE: ROSINEIDE 

ESTELITA RIBEIRO NEVES, MODESTO TASCA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004702-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004702-90.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GESSE GALDINO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004676-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004676-92.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Trata-se 

de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001628-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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QUERINA VITURINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS OAB - MT22776/O (ADVOGADO)

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001628-28.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: QUERINA VITURINA DE CAMPOS Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004058-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO OAB - MT7217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004058-50.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EUNY RODRIGUES DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003674-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA JUDITH DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO OAB - MT7217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003674-87.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: AUGUSTA JUDITH DO ROSARIO Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003142-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003142-16.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDIVALDO MARIANO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003062-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH FABIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003062-52.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RUTH FABIANA DE MORAES Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002263-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARK JAKSON PONCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002263-09.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARK JAKSON PONCE DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001222-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA CAMILA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001222-07.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CHEILA CAMILA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000141-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEA NONATO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000141-23.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: WALDEA NONATO GOMES Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005763-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA PIRES (REQUERENTE)

CASSIA GIANE PIRES (REQUERENTE)

DIRZINETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005763-20.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIRZINETE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, TELMA 

REGINA PIRES, CASSIA GIANE PIRES Vistos. Trata-se de Procedimento de 

Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 

11/2017/TP, de modo que este juízo carece de competência para 

processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 

sejam os presentes autos redistribuídos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. Várzea 

Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005156-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FABIANA DA SILVA ORMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005156-07.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: PATRICIA FABIANA DA SILVA ORMOND Vistos. Trata-se 

de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001979-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. M. E. S. (REQUERENTE)

EMANUELE HELENA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT0013953A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001979-35.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: IGOR MOZAR DE MORAES E SILVA, EMANUELE HELENA 

DE MORAES E SILVA Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição 

Voluntária, cuja competência é de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo 

que este juízo carece de competência para processar e julgar o presente 

feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

da Comarca. Intimem-se. Várzea Grande, 22 de maio de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO FIEL (AUTOR)

BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o Requerido para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência da ação formulado 

pelo Autor, salientando que a sua inércia implicará em aceitação tácita. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004045-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004045-17.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUIZA MARCIA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora afirma que 

apenas os meses de novembro e dezembro/2017 causaram o corte de 

energia da unidade consumidora de sua titularidade, contudo, descurou de 

aportar aos autos comprovantes e/ou histórico de pagamento de faturas 

que evidenciem que se encontra em dia com o pagamento das faturas 

encaminhadas pela requerida, à exceção das que entende indevida. 

Assim, determino, venha a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar 

aos autos comprovantes de pagamento e/ou histórico de pagamento da 

sua unidade consumidora, a fim de corroborar os fatos descritos na inicial, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004028-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004028-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, observo que os documentos pessoais anexado no Id. 13260779 - 

página 02 encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Por fim, ADVIRTO 

a parte autora quanto ao disposto no art. 17 da Resolução n°. 185/2013 do 

CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual os documentos anexados às 

petições eletrônicas deverão ser classificados e organizados de forma a 

facilitar o exame dos autos, não sendo cabível, portanto, a simples 

denominação “CASSIA SINHORATTI 2”, “CASSIA 04”, “CASSIA 05” para 

classificação dos documentos, sob pena de exclusão e determinação de 

nova apresentação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LIMA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004007-05.2018.8.11.0002. Vistos. Venha 

a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004038-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIR DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004038-25.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ABGAIR DE SOUZA MALHEIROS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Da detida análise dos documentos que 

instruem a petição, constato que a parte autora deixou de carrear aos 

autos declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza 

não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, 

diante da ausência de tal documento, necessita possuir poderes 

específicos para requerer a concessão da gratuidade processual, à luz 

do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim 

de apresentar declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou 

instrumento procuratório que contenha poderes específicos para tanto, 

sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004039-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO GERONIMO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004039-10.2018.8.11.0002. AUTOR: NEZIO 

GERONIMO BISPO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, constatei que embora a 

tutela de urgência pleiteada seja a não suspensão do fornecimento de 

energia, o autor se limitou a formular pedido final indenizatório, o que não é 

suficiente para salvaguardar a sua pretensão. Dessa sorte, determino 

venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, especificando o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida ou 

revisão de faturamento, em tese cobrada indevidamente, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004036-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004036-55.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

NC ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: AGROPECUARIA NOSSA 

SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA Vistos. Venha a parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004091-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FATIMA DE EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA FATIMA DE EMILIO OAB - MS15523 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004091-06.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CASSIA FATIMA DE EMILIO REQUERIDO: JAIR ANTONIO DE LIMA Vistos, 

etc. Solicite-se ao Juízo deprecante os documentos relacionados no art. 

260, inc. II, do CPC, em especial a procuração, aguarde-se por 30 (trinta) 

dias. Outrossim, intime-se a parte autora para no prazo de 30 (trinta) dias 

recolher as custas judicias, sob pena de devolução da missiva, consoante 

arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na hipótese de não 

atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENE ROSARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (LITISCONSORTES)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, (ID 

13333224) e, em caso de concordância, venha a parte requerida e a 

denunciada à lide efetuar o depósito do valor, nos termos da decisão de ID 

9872598.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332318 Nr: 1052-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, MAURO SABATINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10520 

MT

 fixo os pontos controvertidos como sendo:a)Se a assinatura da Sra. Ana 

Maria de Arruda Paula constante nos documentos de fls. 32, 102/103 e 

104 são autênticas e se foram apostas na mesma data/período inserta nos 

aludidos documentos (200, 2004 e 2013, respectivamente);b)Se houve a 

venda da quadra 36 ao Sr. Adelino Lourenço da Silva pela primeira 

requerida;c)Se houve simulação e/ou dolo por parte dos requeridos na 

venda da quadra 36 ao requerido Mauro Sabatini Filho;d)Se o autor faz jus 

a indenização por dano moral e material em virtude da alegada venda em 

duplicidade da quadra 36.Diante da natureza da controvérsia, e da 

decisão da corte superior, determino a produção de prova pericial e 

oral.Dessa forma, nomeio como perito o Sr. THYAGO JORGE MACHADO, 

Perito Oficial Criminal, ...Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015).Ademais, considerando que a perícia foi pugnada pela parte 

autora e pela primeira requerida, os honorários periciais serão rateados, 

sendo que a parte correspondente ao autor será arcada pelo Estado. 

Assim, determino que a primeira requerida (Nossa Senhora da Guia) 

venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais correspondentes a sua parte (R$ 1.250,00), nos termos do art. 

95, do CPC....”Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).Determino, também, que as partes juntem aos autos a via ORIGINAL 

dos documentos de fls. 32, 102/103 e 104, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para a realização da perícia acima deferida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270256 Nr: 15055-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO 

CASAL BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DO AMARAL SILVA 

- OAB:OAB/MT 14.972, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697

 Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual julgo extinto a 

presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. 

IV, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

judiciais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da 

causa para cada um dos patronos dos requeridos, cuja exigibilidade, 

contudo, fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias.Às providencias necessárias.Várzea 

Grande-MT, 07 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 246718 Nr: 6820-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETO PIRAN, MARTA DA ROSA MENDES PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BERTE, VILMAR JOSE BERTE, 

BEATRIZ BEZERUSKA BERTE, WALMOR ANTONIO BERTE, VANDIRA 

FATIMA BERTE, NEIDE FERREIRA CAMPOS SILVA, BENILDES ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAÚJO PINTO 

DUARTE - OAB:22971/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana dos lotes n. 07; 08; 11; 12; 13; 14; 15 e 

16 do loteamento denominado Parque Residencial Sumaré, nesta cidade, 
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matriculados sob os números 13.240; 13.241; 13.265; 13.266; 13.242; 

13.243; 13.244 e 13.245 no Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro 

desta Comarca, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas 

na planta e memorial descritivo (fls. 26/27), em favor da parte requerente 

Dileto Piran e Marta da Rosa Mendes Piran, razão porque resolvo o mérito, 

nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à 

natureza da causa, o extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional 

(CPC - § 8º, art. 85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o 

respectivo Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 26/27. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea Grande - 

MT, 14 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348113 Nr: 14351-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMAR SOARES ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Posto isso, julgo procedente os pedidos iniciais para imitir os autores na 

posse do bem imóvel indicado na petição inicial. Ainda, condeno a parte 

requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, que 

deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento. Por 

conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Outrossim, defiro o pedido de antecipação da tutela e ordeno seja 

expedido mandado de intimação da requerida para a desocupação 

voluntária do imóvel em questão, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

o respectivo prazo sem que a parte tenha se retirado do bem, determino a 

expedição do mandado de imissão de posse a ser cumprido 

imediatamente, inclusive com reforço policial, se necessário for. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento 

à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o 

grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC 

- §2º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, 

uma vez que lhe defiro os benefícios da justiça gratuita.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.Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 412574 Nr: 18094-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLACIR PINTO DA SILVA, GONÇALINA 

SERAFINA DA SILVA, DAIR FOCHESATTO, JOSE CICERO DOS SANTOS, 

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:0839/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587, Marco Aurélio Benevenuto - OAB:OABMT 20.439, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965

 Com estas considerações, e diante da perda do objeto da presente lide, 

resolvo a presente oposição proposta por João José de Miranda Oliveira 

em desfavor de Laurentina Fernandes de Arruda, sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Custas pela parte autora, 

contudo deixo de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais 

por ter inexistido contenciosidade.Transitada em julgado, deem-se baixas 

e arquivem-se. P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 02 de maio de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395407 Nr: 8696-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OSVALDO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:DEFENSORA

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388231 Nr: 4235-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLACIR PINTO DA SILVA, GONÇALINA PINTO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR FOCHESATTO, JOSÉ ANTONIO LUCIANO, 

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/MT, Marco Aurélio Benevenuto - 

OAB:OABMT 20.439, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965

 Sendo assim, e diante da anuência expressa e tácita dos requeridos, 

homologo a desistência da lide e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC.Por conseguinte, à vista de que a parte autora desistiu do processo, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, 

fixado em 10% sobre o valor causa, ante a natureza da causa, do grau do 

zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do 

tempo despendido, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiária 

da justiça gratuita.Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.P.I. Cumpra-se. 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.: 322883 Nr: 19294-98.2013.811.0002

 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: NILTON JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para OBRIGAR o requerido a emitir em favor do autor a Guia de 

Trânsito de Animais (GTA) relativo aos animais objeto do “Contrato de 

Compra e Venda de Gado”, com exceção do dois semoventes que 

faleceram após a tradição. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas 

judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% 

sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, 

o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – 

§ 2º, do art. 85 c/c o art. 86).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.Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 204124 Nr: 181-37.2008.811.0002

 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: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDE LINO DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolini - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 204124

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 148 a parte autora requereu que o edital de 

citação fosse publicado apenas em meio eletrônico, à luz do disposto no 

art. 257, II, do CPC.

Ocorre, contudo, que os meios eletrônicos elencados na lei processual 

ainda não se encontram disponíveis para utilização, em especial, a 

plataforma de editais do CNJ.

Assim, até que a situação seja regularizada, entendo necessária a 

publicação do edital em jornal de grande publicação, mormente quando a 

parte não for beneficiária da justiça gratuita como sois o presente caso.

Deste modo, indefiro o pedido de fl. 148, pelo que determino que a parte 

autora comprove nos autos, no prazo de 45 dias, a publicação do edital de 

citação, sob pena de extinção do feito, por abandono.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342340 Nr: 9798-11.2014.811.0002

 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: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY AUGUSTO LEITE E CIA LTDA - ME, 

LIVIA DAYANE DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 342340Vistos, etc.Aportou à fl. 83 pedido da parte autora 

postulando pela busca de endereço da requerida Livia Dayne da Silva 

Borges por meio do sistema Bacenjud.Diante do pedido acima e em 

atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC/2015, efetuei a 

requisição de informações junto a Rede INFOJUD, Sistema RENAJUD e 

BACENJUD em nome da requerida, sendo localizado apenas o seguinte 

endereço: Rua Domingos Rodrigues da Nova, n. 349, Apto 02, Edifício Vida 

Centro, Centro, Jaragua do Sul-SC.Sendo assim, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/08/2018, às 14:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC.Cite-se a requerida Livia, via carta precatória no endereço 

acima obtido, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. Intimem-se os demais requeridos no 

endereço de fl. 72/73 a fim de que também compareçam a solenidade 

acima designada.As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC).Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286091 Nr: 5240-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE TURISMO SERRA 

LTDA, ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:MT/11652, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 

6.848 MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, PEDRO VICENTE 

LEON - OAB:2249/MT

 Autos Cód. 286091Vistos, etc.Aportou à fl. 326 pedido da parte autora 

postulando pela citação, via edital, da requerida Eliane Aparecida de 

Souza.Diante do pedido acima e em atenção ao teor contido no § 3º, do 

art. 256 do CPC/2015, efetuei a requisição de informações junto a Rede 

INFOJUD, Sistema RENAJUD e BACENJUD em nome da requerida, sendo 

localizado os seguintes endereços: Rua Sebastião Barreto, n. 152, 

Tangará da Serra-MT; Av. Presidente Tancredo A. Neves, n. 473, Centro, 

Tangará da Serra-MT e Rua Maracana, n. 95, bairro Junqueira Lins, 

Várzea Grande.Sendo assim, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 06/08/2018, às 15:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.Cite-se a 

requerida ELIANE, via carta precatória nos endereços acima obtidos, bem 

como via mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. Intimem-se os demais requeridos, via DJE, 

a fim de que também compareçam a solenidade acima designada.As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC).Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 5141-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS AVILA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEWERTON EVANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Registro, outrossim, que de acordo com o nosso sistema jurídico, é 

relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

decorrência da revelia, podendo o juiz, de ofício, ordenar a produção de 

provas (RJTJESP 97/366, RT 493/11).Nestes autos, não obstante a 

contumácia do requerido, mostra-se necessária a produção de prova oral, 

notadamente porque compete a parte autora produzir prova de sua posse 

sobre o imóvel que se pretende usucapir.Assim, a partir dos autos, fixo os 

seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a 

origem da posse sobre o imóvel; b) o tempo de exercício da posse pela 

parte autora; c) se esta posse é mansa e pacífica; d) a existência de 

animus domini da parte autora.Diante da natureza da controvérsia, 

determino a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26/06/2018, às 17:00 

horas.Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 
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CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 2597-12.2007.811.0002

 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: RENIL DA SILVA ALMEIDA, APARECIDA CARDOSO DA 

SILVA, LELSON SANTANA DA SILVA, ANGELA APARECIDA GUELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMIR (SELMIR) RAIMUNDO PASCOARI, 

OUTROS NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 106411

Vistos, etc.

De entrada, retifique-se adequadamente a capa dos autos a fim de 

constar no polo ativo EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA e 

no polo passivo ANGELA APARECIDA GUELIS, LELSON SANTANA DA 

SILVA, APARECIDA CARDOSO DA SILVA E RENIL DA SILVA ALMEIDA, 

em atenção à decisão de fl. 263.

Outrossim, expeça-se novo mandado de avaliação, devendo a parte 

autora acompanhar a diligência do Oficial de Justiça, pois possui maior 

conhecimento da área e logicamente facilidade em localizar os imóveis 

litigiosos. Conste-se, também, no mandado o endereço fornecido à fl. 273.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de maio de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12111 Nr: 306-20.1999.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A - 

FINASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15647/MT, JOELMA FERREIRA BAGORDAKIS - 

OAB:4354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 Autos n.º 12111

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 204 a parte autora solicitou o desentranhamento 

dos documentos originais. Ocorre, contudo, que a subscritora da referida 

petição não possui procuração nos autos que lhe autorize a falar em nome 

da autora.

 Além do que, os documentos que instruíram o pedido inicial se tratam de 

cópia autenticada.

Sendo assim, determino que a peticionante, Dra. Aline Yulika Antunes 

Yanagui, no prazo de 10 dias, regularize sua representação nos autos 

mediante a juntada da competente procuração ad judicia, bem assim 

especifique adequadamente os documentos que pretende o 

desentranhamento, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Intimem-se. 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.: 499746 Nr: 13619-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTI INFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CELIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a natureza 

da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - § 2º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 439764) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 02 

de maio de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439764 Nr: 6654-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTI INFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CELIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 439764

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 119/120 a exequente pugnou pela expedição 

de mandado de citação da executada e a reconsideração da parte final da 

decisão de fls. 110 que nomeou curador especial à embargada.

Pois bem, verifico que a parte executada já foi devidamente citada, via 

edital, tendo sido nomeado curador especial para apresentar defesa, que 

assim o assim, conforme autos em apenso Cód. 499746.

Portanto, a pretensão de expedição de mandado de citação se mostra 

desnecessária, mormente porque o endereço indicado pela parte 

exequente já foi percorrido duas vezes pelo Sr. Meirinho que certificou a 

impossibilidade citar a empresa executada pelo fato dela encontrar-se 

desativada (fl. 69 e 76).

Nesse caminho, a citação via edital e a nomeação de curador mostrou 

necessária, até porque assim foi requerido pela parte exequente, motivo 

porque também se mostra sem razão a pretensão de reconsideração da 

parte final da decisão de fls. 110.

Assim, indefiro os pedidos de fls. 119/120.

No impulso do processo, tenho que a parte executada deve ser intimada 

do arresto levado a cabo nos autos, pois este ato somente se aperfeiçoou 

após a publicação do edital de citação, via edital (fl. 92 e 117/118).

Deste modo, a fim de se evitar futura alegação de nulidade processual, 

determino que a parte exequente providencie a intimação, via edital, da 

parte executada acerca do arresto em questão.

Antes, porém, visando a intimação pessoal da executada promovi busca 

de endereço junto ao INFOJUD e RENAJUD sendo localizado o seguinte 

endereço: Rua Poconé, n. 162, Jd. Glória, Várzea Grande-MT (em anexo). 

Assim, expeça-se mandado de intimação para dar conhecimento à 

executada do arresto no endereço acima indicado.

Caso seja inexitosa a intimação, promova-se o ato, via edital.

Intimem-se. 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.: 519016 Nr: 23942-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADALBERTO BENEDITO SOBRAL, GILSON RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a natureza 

da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - § 2º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 220029) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 02 

de maio de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220029 Nr: 307-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO BENEDITO SOBRAL, GILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 220029

Vistos, etc.

À vista do pedido formulado à fl. 196/197, realizei busca junto ao Sistema 

INFOJUD, a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome 

dos executados visando a busca bens passíveis de penhora.

 Contudo, não foi localizada nenhuma declaração conforme comprovantes 

em anexo.

Assim, venha a parte exequente manifestar requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

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.: 441552 Nr: 7561-33.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDS, JHENNEFER DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE P. 

CARDOSO - OAB:MT 7659

 Portanto, deixo de acolher a cota ministerial e em consequência acolho o 

pedido de fl. 45/46, razão pela qual determino que seja expedido alvará em 

favor do patrono do autor no valor de R$ 472,50 relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, bem como a de R$ 1.417,50 referente aos 

honorários advocatícios contratuais.Ainda, deverá o valor remanescente 

depositado em juízo ser transferido para conta poupança de titularidade do 

menor informada à fl. 57.Cumprida as determinações supra arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande – MT, 21 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 488881 Nr: 7413-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI - ME, R. DA 

ROCHA & CIA LTDA, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:OAB-MT6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 Diante o exposto, defiro parcialmente o pedido inicial para o fim de 

DECLARAR a desconsideração inversa da pessoa jurídica dos 

executados Argemiro João Colombari e Elaine da Rocha Colombari, 

determinando que figure no polo passivo das execuções Cód. 333244 e 

40681 as empresas ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI-ME, XANDU 

ADMISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E JANDA PARTICIPAÇÕES 

LTDA., ressaltando, contudo, que em relação às duas últimas empresas 

deverá ser respeitado, para fins de constrição, apenas a cota parte 

integralizada com recursos próprios pela executada Elaine.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 21 de maio 

de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373160 Nr: 21678-97.2014.811.0002

 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: MARIZA CRISTINA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006827-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006827-31.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Compulsando os autos verifiquei que a parte autora distribuiu inúmeras 

demandas entres os juízes cíveis desta Comarca visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a empresa requerida. Dessa forma, 

em realizei consulta junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 

verifiquei a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL nº 

1003117-37.2016.8.11.0002 em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, no qual o autor também alega a inexistência de relação 

contratual capaz de justificar a inscrição de seu nome no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu naqueles autos 

também a declaração inexigibilidade de débito e a condenação da empresa 
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requerida ao pagamento de uma indenização a título de danos morais. 

Assim, apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é 

possível verificar que a relação contratual que o autor alega ser 

inexistente é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de 

conexão deste feito aos autos de ação declaratória supra 

(1003117-37.2016.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes 

(CPC – art. 55). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÕES IDÊNTICAS 

DISTRIBUÍDAS NA MESMA DATA. CONEXÃO. Embora a certidão/extrato 

emitido pela CDL informe "números de contratos" distintos, é certo que se 

referem apenas ao número do título encaminhado para cobrança pela ré, e 

não a instrumentos contratuais diversos. De qualquer forma, ainda que 

assim não fosse, nada justifica o ajuizamento (na mesma data) de três 

demandas distintas, considerando que tanto as partes (autora e ré) 

quanto os pedidos (declaração de inexistência de débito, cancelamento de 

registros e indenização por danos morais) são os mesmos, assim como a 

tese que os fundamenta (ausência de contratação). A opção da autora 

por ajuizar três ações distintas com amparo da gratuidade, quando apenas 

uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se no 

mínimo antiética, consistindo em verdadeiro abuso de direito. Nada 

justifica, assim, que essas ações tramitem apartadamente, sendo evidente 

a conexão entre ambas. Logo, correta a decisão que determinou o 

apensamento dos feitos, a fim de que tramitem e sejam julgados 

conjuntamente, sob pena de possibilitar a ocorrência de decisões 

conflitantes. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067556498, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 01/12/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. Há conexão quando 

existente identidade entre causas de pedir ou objetos (art. 103, CPC). No 

caso, há identidade entre as partes, pedidos e o fato que originou a ação, 

sendo admitida a reunião processual. Ademais, a tramitação conjunta dos 

feitos também se justifica para que haja economia processual e harmonia 

de decisões. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70067404186, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

11/04/2016) Pois bem. Efetivamente, o Código de Processo Civil traz a 

regra de prevenção na qual estabelece que o juízo prevento será aquele 

em que tenha ocorrido primeiro o registro ou a distribuição da petição 

inicial (CPC - art. 59). Nesse passo, à vista de que a ação indenizatória em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível foi distribuída em 07/10/2016, ao passo de 

que esta ação foi distribuída em 04/09/2017, conforme se observa em 

consulta ao Sistema PJe, tenho que aquele juízo é prevento para 

processar e julgar as demandas, nos termos do art. 59, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento os autos a Primeira Vara 

Cível desta Comarca, nos termos da fundamentação supra, diante da 

conexão destes autos com a ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais nº 1003117-37.2016.8.11.0002. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON GUSMAO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001867-66.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JOSE MARIA DE CAMPOS EXECUTADO: HILTON GUSMAO ALVES Vistos 

etc. Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a 

consequente expedição de certidão de crédito, nos termos do art. 583 da 

CNGC. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003890-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS A. MARANHAO (RÉU)

MARCELO NEVES LOTUFO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003890-14.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Cite-se/ intime-se o Requerido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia09 de julho de 2018, às 14h00min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015), ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do 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: 1003948-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003948-17.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Anteciada ajuizada por Jaqueline Mary Portella em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega na inicial ser 

titular da unidade consumidora n° 6/2286309-6e que sempre cumpriu com 

suas obrigações perante a Requerida, pontualmente, sendo que seu 

consumo médio era no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Ocorre que em abril de 2018 a Requerida enviou a residência da 

Requerente uma fatura no valor de R$ 1.775,25 (hum mil setecentos e 

setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) com vencimento 

30.06.2018 e outra fatura referente ao mês de maio no valor de R$ 441,65 

(quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 

vencimento para dia 17.05.2018. Informa que a Requerida recentemente 

trocou o relógio da Requerente. Alega que dirigiu-se à Requerida, momento 

em que foi explanada toda a situação pela atendente, a qual pontuou que 

os valores estavam corretos e que a Requerente que tinha que pagar as 

faturas. Esclarece que as cobranças que estão sendo feitas não 

condizem com a realidade da Requerente, pois reside em uma casa 

simples, ou seja, não há motivos para a cobrança de valores tão 

exorbitantes de energia e nem adquiriu nenhum bem que pudesse ensejar 

tal cobrança. Pede pela concessão de tutela cautelar para, determinar que 

a Requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica, tendo 

como causa o não pagamento das faturas emitidas com valor abusivo, sob 
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pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Relatado o 

necessário. Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

imprescindíveis para sua concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste 

modo dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da 

concessionária de energia prestar o serviço de fornecimento de energia 

elétrica, que é essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De 

outra feita, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De outra feita, é inegável a 

presença periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, de 

forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, da Requerente, emitidas 

com valores abusivos e caso já tenha interrompido quando desta decisão, 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora n°. 6/2286309-6, e, em caso de descumprimento, fixo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a 

empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 13 de 

agosto de 2018 às 15h30min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de maio de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346197 Nr: 12763-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:PR 41.766, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 

11.997

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar quanto à petição juntada 

pela parte Executada às fls. 85/89, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321213 Nr: 17611-26.2013.811.0002

 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: ANTONIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA VERA DE FARIAS, ZEIDE 

SACRE, KIGIRO MURAKANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada KARINE GOMES RIBEIRO para juntar aos autos 

comprovante do pagamento de 2 (duas) Diligências 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. Devendo ser juntado as guias de recolhimento e 

comprovante de pagamento. 2 - Indicar nos autos o endereço completo do 

confinante dos fundos (Kigiro Murakani), no prazo de 5 (cinco) dias. 3 - 

Informo ainda que a a guia juntada se refere a comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426857 Nr: 25561-18.2015.811.0002

 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: FRANCIELE DA CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Requerente para apresentar Impungnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32631 Nr: 2028-21.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIBRA LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNA NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALSI ROBERTO CITADELLA - 

OAB:SP 47.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 INTIMAÇÃO da parte autora do desarquivamento dos autos para requerer 

o que de direito, sob pena de retorno ao arquivo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003812-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SANTA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003812-20.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição Em que pese a manifestação expressa da 

Requerente no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h30min constando que 

a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se os Requeridos, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

17 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003948-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0015962-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003948-17.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Anteciada ajuizada por Jaqueline Mary Portella em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega na inicial ser 

titular da unidade consumidora n° 6/2286309-6e que sempre cumpriu com 

suas obrigações perante a Requerida, pontualmente, sendo que seu 

consumo médio era no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Ocorre que em abril de 2018 a Requerida enviou a residência da 

Requerente uma fatura no valor de R$ 1.775,25 (hum mil setecentos e 

setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) com vencimento 

30.06.2018 e outra fatura referente ao mês de maio no valor de R$ 441,65 

(quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 

vencimento para dia 17.05.2018. Informa que a Requerida recentemente 

trocou o relógio da Requerente. Alega que dirigiu-se à Requerida, momento 

em que foi explanada toda a situação pela atendente, a qual pontuou que 

os valores estavam corretos e que a Requerente que tinha que pagar as 

faturas. Esclarece que as cobranças que estão sendo feitas não 

condizem com a realidade da Requerente, pois reside em uma casa 

simples, ou seja, não há motivos para a cobrança de valores tão 

exorbitantes de energia e nem adquiriu nenhum bem que pudesse ensejar 

tal cobrança. Pede pela concessão de tutela cautelar para, determinar que 

a Requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica, tendo 

como causa o não pagamento das faturas emitidas com valor abusivo, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Relatado o 

necessário. Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

imprescindíveis para sua concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste 

modo dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da 

concessionária de energia prestar o serviço de fornecimento de energia 

elétrica, que é essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De 

outra feita, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De outra feita, é inegável a 

presença periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, de 

forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, da Requerente, emitidas 

com valores abusivos e caso já tenha interrompido quando desta decisão, 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora n°. 6/2286309-6, e, em caso de descumprimento, fixo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a 

empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 13 de 

agosto de 2018 às 15h30min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008379-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOREANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA OAB - MT23719/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 , 22 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: 1008211-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 22 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: 1008760-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 , 22 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: 1008155-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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 , 22 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: 1008220-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 22 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: 1007986-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

M. D. V. G. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (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 , 22 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: 1003696-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA ANUNCIACAO SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) dias : , 22 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.: 332936 Nr: 1600-82.2014.811.0002

 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: SENIER FERREIRA DA LUZ SILVA, Luzil Crebes de 

Arruda, JORGE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340613 Nr: 8416-80.2014.811.0002

 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: CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA, JOSE 

BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343874 Nr: 10995-98.2014.811.0002

 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: DEONIZIO BENTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346102 Nr: 12687-35.2014.811.0002

 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: FRANCOLINA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 334763 Nr: 3277-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DE BARROS, VANILDES CLEUSA DE 

MORAES, LAURINDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255931 Nr: 13804-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO DAS NEVES GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Edino das Neves Gois, 

alegando excesso de execução em decorrência da indevida apuração da 

RMI. A contadoria judicial elaborou parecer considerando a RMI do B/31 

805,24 e RMI do B/32 934,49.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registo. Considerando que é direito do segurado ter seu benefício 

calculado em conformidade com seus corretos salários-de-contribuição, 

conclusão que resulta dos artigos 28 da Lei 8.213/91 e 29, 34 e seguintes 

da Lei 8.213/91; aliada a alegação de que não houve o reajuste da RMI.

Assim, deve o INSS retificar/reajustar a RMI do benefício NB 5408483408 

(auxílio-doença) desde 11/05/2010 e NB 1639506311 (aposentadoria por 

invalidez) desde 16/08/2011, nos termos da sentença.

Posto isso, acolho, em parte, 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008741-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - RO4924-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-05-22

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008731-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA ULIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - RO4924-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-05-22

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 421813 Nr: 22932-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIELLE AUREA MORIS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 Vistos.

 Tendo em vista que a intimação da embargante Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM se deu por publicação e não por carga à Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso (fl. 159-v), como é recomendado, 

determino que se regularize o impasse, com urgência, vindo-me, após, 

imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 408046 Nr: 15620-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 15620-44.2015.811.0002 (Código 408046) “Embargos de 

Declaração” (...) Como se vê, em que pese o descontentamento da parte 

com o resultado obtido acerca de seu pedido, ainda que a decisão não lhe 

tenha sido favorável, isso, por si só, não enseja vício que legitime reforma 

em sede de embargos, ainda que excepcionalmente, devendo a questão 

ser suscitada por meio de recurso próprio. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no decisum, 

com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329297 Nr: 25607-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DKD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ: 03848732000124. 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: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DKD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Referente á - ISSQN Prestação de Serviço Próprio., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 116/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.745,61

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 440087 Nr: 6837-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Visto...

Cite-se a parte executada pelo correio para, no prazo de 5 dias, pagar a 

dívida exequenda ou nomear bens à penhora (arts. 9º e 10 da Lei 

6.830/80), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantia do débito.

 Nomeando-se bens à penhora, ouça-se a parte exequente a respeito, no 

prazo de 5 dias. Havendo concordância, lavre-se o termo previsto no art. 

849 do Novo Código de Processo Civil, que também será subscrito pela 

parte executada, iniciando o prazo para a propositura de eventuais 

embargos a partir da assinatura.

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, proceda-se à penhora 

na forma disposta no art. 13 da Lei 6.830/80, registrando-a na serventia 

imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas (art. 7º, IV), intimando-se, após, a parte devedora, através de 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto da 

penhora (art. 12), para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

Inexistindo embargos, designe-se data e hora para hasta pública, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 dias antes do 

parcelamento ou do leilão.

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

deixando de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em 

vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se 

observa do corpo da peça primeira.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402433 Nr: 12646-34.2015.811.0002

 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: Mariley Geany Scheid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para querendo 

impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. Após 

intime-se o requerido para querendo especificar as provas que ainda 

pretende produzir.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 461390 Nr: 17191-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA, CLÁUDIO 

DOS SANTOS GONÇALVES, ALEX WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18890, HELIO BRUNO 

CALDEIRA - OAB:16707

 Intimar Doutor Elder Almeida OAB/MT 18.890, defensor de Claudio dos 

Santos Gonçalves, e Doutor Hélio Bruno Caldeira OAB/MT 16.707, 

defensor de Silas Luiz Baracat Arruda, para que tomem conhecimento da 

sentença de proununcia a seguir transcrita: (...) Vistos etc... Feitas essas 

considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da 

imputação constante da denúncia, para que se submetam a julgamento 

pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca, com fundamento no art. 413, do 

CPP PRONUNCIO: 1. SILAS LUIZ BARACCAT ARRUDA, qual. nos autos, 

como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2o, incisos III, IV e V (vítima 

Eunira); 121, § 2º, V, c.c. 14, II (vítima Felipe); 121, § 2º, III e V, c.c. 14, II 

(vítima Vicência); e art 307, todos do Código Penal; 2. ALEX WILLIAN DA 

SILVA, qual. nos autos, como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2o, 

incisos III, IV e V (vítima Eunira); 121, § 2º, V, c.c. 14, II (vítima Felipe); e 

121, § 2º, III e V, c.c. 14, II (vítima Vicência), todos do Código Penal; 3. 

CLAUDIO DOS SANTOS GONÇALVES, qual. nos autos, como incursos 

nas sanções dos arts. 121, § 2o, incisos III, IV e V (vítima Eunira); e 121, § 

2º, V, c.c. 14, II (vítima Felipe), todos do Código Penal. Os pronunciados 

aguardarão o julgamento e eventuais recursos presos, conforme 

fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas 

decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou 

substituição por medida menos gravosa. Renovada agora na pronúncia a 

necessidade de garantir a ordem pública, sendo obviamente necessário 

que o Estado barre a reiteração e progressão criminosa dos implicados, 

que possuem Guias de Execução em aberto, conforme folhas de 

antecedentes em anexo, ao lado da necessidade de se garantir a 

instrução criminal, garantindo o julgamento em plenário do Júri sem 

quaisquer interferências dos réus. Comunique-se, o teor desta sentença 

de pronúncia, nos processos em andamento dos réus e nas guias de 

execução penal, conforme folhas de antecedentes em anexo. P. R. I. 

Várzea Grande, 16 de abril de 2018. Juiz OTÁVIO PEIXOTO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 487324 Nr: 6490-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON NEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 
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presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 388877 Nr: 4664-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÊNYA SORAYA OLIVEIRA DE AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 I – Intime-se a Ré para o comparecimento na audiência para a proposta de 

Suspensão Condicional do Processo, a qual designo para a data 

de06/07/2018, às 13:50 horas.

II - Consigne-se no mandado a advertência de que não comparecendo a 

acusada a audiência, autoriza-se a presunção de não aceitação da 

proposta.

Intimem-se e cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 352016 Nr: 17397-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES RAMOS PACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONISIO - 

OAB:13556

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Eurides Ramos Paco, Rg: 000620503 SSP MT 

Filiação: Clemencia Alves e Moisés Alves, data de nascimento: 

28/04/1970, brasileiro(a), natural de Pedro gomes-MS, solteiro(a), 

soldador/moto taxista, Endereço: Rua 24, Quadra 05, Casa 01,, Bairro: 

Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Isto posto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu EURIDES RAMOS PACO, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, 

do Código Penal.

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.

À 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 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.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 6 

(seis) meses, passando-a para 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias 

multa.

Não há agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

por não haver provas acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do 

art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

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 apurada e anotada as margens dos registro do réu junto ao 

distribuidor.

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.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Encaminhem-se cópias dos autos a Delegacia de Polícia para apuração do 

crime de falso testemunho perpetrado pela testemunha Viledo Lourenço 

de Souza, inclusive com cópia dos áudios colhidos em audiência e aquele 

depoimento colhido em sede policial.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 458016 Nr: 15477-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 490090 Nr: 8074-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 DR. LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA OAB/MT 10394 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 496485 Nr: 11895-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PINTO, JOAO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15304 e ou DRª DANIELY 

MARTINS DE VASCONCELOS OAB/MT 21617 - da r. sentença proferida 

nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 303550 Nr: 24499-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:OAB/MT 10.877/A

 DRª TATYANNE NEVES BALDUINO OAB/MT 10877 - A - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 511631 Nr: 21408-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DE OLIVEIRA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:12.822-E, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615

 DR. PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA OAB/MT 14615 e ou AYRTON 

CAMPOS MOREIRA OAB/MT 17136 - DO R. DESPACHO PROFERIDO 

NESTES AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 472742 Nr: 22585-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO KAUÊ DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 MARCELO ALVES DE SOUZA OAB/MT 12791 - para apresentar as 

contrarrazões nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 472742 Nr: 22585-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO KAUÊ DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 Ante ao exposto, em consonância com o querelado e o Ministério Público, 

julgo improcedente o pedido contido na inicial (queixa-crime), por 

conseguinte, absolvo o querelado Marcelo Alves de Souza, qualificado 

nos autos, por não existirem provas suficientes para a condenação, 

conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem custas. 

Observadas demais formalidades legais, ao arquivo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande – MT, em 31 de maio de 

2017.Dr. Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484884 Nr: 4969-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA 

COSTA, Cpf: 69989478104, Rg: 13817124, Filiação: Helena Maria 

Rodrigues da Costa e Esperidião Lucas da Costa, data de nascimento: 

29/09/1980, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, Telefone 9304-0054. 

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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA 

COSTA, como incurso no artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, 

“f”, em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência 

Doméstica), contra a vítima JOCIANA GOMES DE OLIVEIRA

Despacho: Cód.:484884RÉU: DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA 

COSTAVistos Etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA 

COSTA, como incurso no artigo 147, caput, com incidência do art. 61, II, 

“f”, em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência 

Doméstica), contra a vítima JOCIANA GOMES DE OLIVEIRA.Havendo nos 

autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra DAVINO MARCELINO RODRIGUES DA COSTA, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, “b” e “c” de 

fls. 35.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de maio de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341312 Nr: 8949-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JADIR SOUZA FARIA, Filiação: Joventina 

Lopes de Souza e Nicanor, data de nascimento: 23/07/1969, brasileiro(a), 

natural de Barra de São Francisco-ES, convivente, vendedor, Telefone 

(65)9974-5353. 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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JADIR SOUZA FARIA pela prática, em 
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tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES

Despacho: Código 341312Indiciado: JADIR SOUZA FARIAVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de JADIR SOUZA FARIA pela prática, em tese, do 

deligo tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima ANA 

CAROLINA DA SILVA RODRIGUES.Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JADIR SOUZA FARIA, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, 

“b” e “c” de fls. 44.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 22 de 

agosto de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482640 Nr: 3496-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELINA RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MELINA RODRIGUES MARTINS, Cpf: 

00159985170, Rg: 15094405, Filiação: Eucemia Rodrigues Martins, data de 

nascimento: 18/01/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

cabeleireira, Telefone 65 9.9322-5705. 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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de MELINA RODRIGUES MARTINS pela 

prática, em tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima VANUZA DE MORAES MARINHO e INEIS MARIA 

SACKMANN MOTA

Despacho: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de MELINA RODRIGUES MARTINS pela prática, em 

tese, do deligo tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), 

contra a vítima VANUZA DE MORAES MARINHO e INEIS MARIA 

SACKMANN MOTA.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra MELINA RODRIGUES MARTINS, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, 

“b” e “c” de fls. 116.Defiro os pedidos formulados nos itens “3” e “4”, 

devendo a secretaria remeter cópia dos autos para o Juizado Especial 

Criminal, com a finalidade de apurar o crime tipificado no artigo 147 do 

Código Penal, bem como à Vara Criminal Comum desta Comarca, para 

tomar as providências cabíveis nos artigos 342 do Código Penal.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513640 Nr: 20864-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO JOSE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMÃO JOSE BORGES, Cpf: 

18200524191, Rg: 02135647, Filiação: Laudelina Nunes Borges e Jose 

Felipe Borges, data de nascimento: 09/04/1957, brasileiro(a), natural de 

Nossa Senhora do Livramento-MT, convivente. 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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de SIMÃO JOSÉ BORGES pela prática, em 

tese, dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º do Código Penal, em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima GENI DAS 

GRAÇAS FALCÃO DA SILVA

Despacho: Código:513640Réu: SIMÃO JOSÉ BORGESVistos etc.Trata-se 

de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

SIMÃO JOSÉ BORGES pela prática, em tese, dos crimes tipificados no 

artigo 129, § 9º do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 

11.340/2006, contra a vítima GENI DAS GRAÇAS FALCÃO DA 

SILVA.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra SIMÃO JOSÉ BORGES, uma vez que preenchidos 
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os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se o acusado para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias.Indefiro os pedidos formulados nos item 1, alíneas “a”, “b” 

e “c” de fls. 40, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, no termo do artigo 1.373, subitem II da 

CNGC.Defiro o pedido constante no item 1, alínea “d” da quota de folha 

40.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466086 Nr: 19324-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON RAMALHO ALVES, Cpf: 

01548430595, Rg: 13057353-15, Filiação: Maria Cilene Ramalho Oliveira e 

João Raimundo Alves, data de nascimento: 03/09/1984, brasileiro(a), 

natural de Jacobina-BA, convivente, pedreiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: ANDERSON RAMALHO ALVESVistos etc.Trata-se de 

DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

ANDERSON RAMALHO ALVES nas sanções previstas do ART. 129, § 9º, 

NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, EM CONCURSO MATERIAL COM ART. 

147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, ESTE COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, 

"F", TODOS DO CÓDIGO PENAL, contra a vítima CASSIA SANTOS 

DAMASCENO.

Despacho: Código 466086Indiciado: ANDERSON RAMALHO ALVESVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ANDERSON RAMALHO ALVES nas sanções 

previstas do ART. 129, § 9º, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, EM 

CONCURSO MATERIAL COM ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, ESTE 

COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL, contra a 

vítima CASSIA SANTOS DAMASCENO.Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDERSON 

RAMALHO ALVES, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, 

“b” e “c” de fls. 75.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 25 de 

maio de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463673 Nr: 18269-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JESUS DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN JESUS DE ALCANTARA, Cpf: 

03173905113, Rg: 1955911-9, Filiação: Marai Therezinha Jesus de 

Alcantara e Antonio Benedito de Alcantara, data de nascimento: 

22/02/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante, 

Telefone 65 9.9342-2478. 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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JEAN JESUS DE ALCANTARA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, 

por 02 (duas) vezes em continuidade delitiva (art. 71,caput, do CP), em 

observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima LILIAN 

COSTA KAJIKAWA

Despacho: Código: 463673Réu: JEAN JESUS DE ALCANTARAVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de JEAN JESUS DE ALCANTARA pela prática, em 

tese, do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por 02 (duas) 

vezes em continuidade delitiva (art. 71,caput, do CP), em observância ao 

disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a vítima LILIAN COSTA 

KAJIKAWA.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra JEAN JESUS DE ALCANTARA, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 
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observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Indefiro o pedido formulado no item 1, alínea 

“a” de fl. 49, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, no termo do artigo 1.373, subitem II da 

CNGC.No que tange aos pedidos do item 1, alíneas “b” e “c” de fl. 49, 

determino a Sra. Gestora judiciaria para que providencie nos termos do 

art. 1373, subitem III, da CNGC.No que tange ao crime de injúria (art. 140, 

CP), constato que decorreu o prazo previsto nos artigo 38 do Código de 

Processo Penal e artigo 103 do Código Penal sem que a ofendida 

exercesse seu direito de prestar queixa-crime contra o indiciado, razão 

pela qual também está extinta a punibilidade, em virtude da decadência do 

direito da ofendida em prestar queixa.Quanto ao crime de ameaça (art. 

147, CP) e a Contravenção Penal de vias de fato (Art. 21, LCP), possuem 

pena máxima inferior a 01 (um) ano e, nos termos do artigo 109, inciso VI, 

do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 03 (três) 

anos.Dessa forma, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva, em face da pena abstrata prevista para a contravenção penal de 

vias de fato e ao delito de ameaça, uma vez que não se verificou nenhuma 

causa interruptiva ou suspensiva até a presente data.Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado JEAN JESUS DE ALCANTARA, qualificado nos autos, por 

infração ao artigo 140 do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso 

IV, do Código Penal e por infração ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 

e artigo 147 do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, e artigo 

109, VI, ambos do Código Penal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea 

Grande/MT, 21 de novembro de 2017.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500169 Nr: 13826-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE 

SOUZA, RICARDO ALESSANDRO BAEZ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE 

SOUZA, Cpf: 88845869172, Rg: 526256102, Filiação: Regina Baez Gomes 

e Darcy Avelino Silva Gomes Filho, data de nascimento: 16/11/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), autonoma, Telefone 

9950-4455. 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: RICARDO ALESSANDRO BAEZ GOMES e FERNANDA 

BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA.Vistos etc.Trata-se de DENÚNCIA 

oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de RICARDO 

ALESSANDRO BAEZ GOMES pela prática, em tese, do crime tipificado no 

artigo 155 §4°, inciso I, com incidência do artigo 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006 e FERNANDA 

BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA pela prática, em tese, do crime 

tipificado no artigo 155 §4°, inciso I, do Código Penal, contra a vítima 

JACKSANIA MARTINS

Despacho: Código: 500169Réu: RICARDO ALESSANDRO BAEZ GOMES e 

FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA.Vistos etc.Trata-se de 

DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

RICARDO ALESSANDRO BAEZ GOMES pela prática, em tese, do crime 

tipificado no artigo 155 §4°, inciso I, com incidência do artigo 61, II, “f”, 

ambos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006 

e FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA pela prática, em tese, 

do crime tipificado no artigo 155 §4°, inciso I, do Código Penal, contra a 

vítima JACKSANIA MARTINS.Havendo nos autos material probatório mínimo 

e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RICARDO ALESSANDRO 

BAEZ GOMES e FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE SOUZA, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo código.Cite-se 

o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo 

tudo ser certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada a necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias .Indefiro os pedidos formulados nos itens “a”, “b” e “c” de 

fls. 71, porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, conforme artigo 1.373, subitem II da 

CNGC.No que tange ao crime de dano (art. 163, caput, CP), constato que 

decorreu o prazo previsto nos artigo 38 do Código de Processo Penal e 

artigo 103 do Código Penal sem que a ofendida exercesse seu direito de 

prestar queixa-crime contra o indiciado, razão pela qual também está 

extinta a punibilidade, em virtude da decadência do direito da ofendida em 

prestar queixa.Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados RICARDO 

ALESSANDRO BAEZ GOMES e FERNANDA BAEZ DA SILVA GOMES DE 

SOUZA, qualificados nos autos, por infração ao artigo 163 do Código 

Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Por fim, 

ausentes os elementos indispensáveis para o oferecimento da denúncia, 

acolho a manifestação do Ministério Público em relação a indiciada RUBIA 

FERRETI VELENTE e determino o arquivamento dos autos, com relação ao 

crime tipificado nos artigos 155 e 163 ambos do Código Penal. Às 

providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504109 Nr: 15919-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MOURA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 402 de 414



Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON MOURA VIANA, Cpf: 

59456841120, Rg: 13193929, Filiação: Nadir Libania de Moura Viana e 

Vilson Ferreira Viana, data de nascimento: 22/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, operador de escavadeira, Telefone 65 

9945-6890. 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: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ANDERSON MOURA VIANA, incurso no 

art. 129, § 9º, EM RAZÃO DO FATO 01, C/C ART. 129, §9º C/C ART. 147, 

CAPUT, ESTE COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, "F" E "H", EM RAZÃO DO 

FATO 02 E 03, TODOS EM CONCURSO MATERIAL ART. 69, CAPUT, 

TODOS DO CÓDIGO PENAL, contra a vítima, ANGELICA ARRUDA DE ALT 

CORAL e GUILHERME CORAL SHINIDER.

Despacho: .Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ANDERSON MOURA VIANA, incurso no art. 129, § 

9º, EM RAZÃO DO FATO 01, C/C ART. 129, §9º C/C ART. 147, CAPUT, 

ESTE COM INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, "F" E "H", EM RAZÃO DO FATO 02 E 

03, TODOS EM CONCURSO MATERIAL ART. 69, CAPUT, TODOS DO 

CÓDIGO PENAL, contra a vítima, ANGELICA ARRUDA DE ALT CORAL e 

GUILHERME CORAL SHINIDER.Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDERSON MOURA 

VIANA, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “a”, 

“b” e “c” de fls. 65.Defiro a posterior juntada dos laudos periciais.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Graziela Cristiane 

Juchem, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 496866 Nr: 12117-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER LEO DA COSTA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Código: 496866.

VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar às fls. 84/86, arrolando 02 (duas) 

testemunha de defesa. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas 

no art. 397 do CPP, designo para o dia 05 de julho de 2018, às 15h:00min, 

a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação/defesa às 

fls. 06 e 86, o réu e o advogado constituído às fls. 84/86, para comparecer 

á audiência designada.

 Requisitem-se as testemunha GMVG Juscimar Albertino de Campos e 

GMVG José Roberto Delgado. Junto à Secretaria Municipal de Defesa 

Social de Várzea Grande.

 Intimem-se o advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública. (Vítima)

Cumpra-se.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 477422 Nr: 471-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Código: 477422

VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 28 de junho de 

2018, às 15h:00min, a audiência de instrução e julgamento para oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do réu. (folhas 06 e 97).

 Intimem-se o réu para o interrogatório.

Intimem-se o advogado constituído

Requisitem-se as testemunhas PMMT Adilson Souza de Arruda e PMMT 

Anderson Moura Santos.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 19de outubro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Thiago Fellipe de Oliveira Pereira OAB/MT 13.676, na qualidade 

de advogado da querelada Neuza Fernandes da Silva, nos autos código 

206875, 205737 e 206876 para devolva os autos mencionados no prazo 

de 5(cinco) dias, sob pena de busca e apreensão. 

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000223-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte Embargada, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se nestes autos, qual se trata de um 

embargos à execução opostos aos autos de execução extrajudicial sob o 
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nº 1002787-06.2017.8.11.0002, conforme decisão no ID 12166223.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006033-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ANDREIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001587-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006992-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RONDON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, com urgência, 

informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista os motivos da 

correspondência de citação devolvida, ID 13067515, a fim de instruir estes 

autos e dar o devido cumprimento ao despacho de ID 12739010.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003669-31.2018.8.11.0002

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:

WELLINGTON XAVIER DE CAMPOS PAULUCCI VIEIRA (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 6 6 9 - 3 1 . 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: WELLINGTON 

XAVIER DE CAMPOS PAULUCCI VIEIRA 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. 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 notificação extrajudicial, esta 

fora endereçada para a cidade de Cuiabá, sendo que o endereço 

constante no contrato pertence á cidade de Várzea Grande. 4. Deste 

modo, embora tenha o autor juntado protesto para comprovar a mora do 

réu entende-se que não se esgotaram os meios para tentativa de 

notificação extrajudicial no endereço do réu informado no contrato. 5. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 6. Diante do exposto, 

faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243785 Nr: 4818-60.2010.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO, 

Cpf: 36216674153, Rg: NADA CONSTA, Filiação: S/qualificação, 

brasileiro(a), solteiro(a), professora. 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: Pela inclusa Cédula de Crédito Bancário - Nº 16421130, 

firmado em 04/01/2008, o requerente concedeu a requerida um crédito de 

R$15.450,00, já incluído os encargos iniciais de financiamento, com a 

obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 36 prestações mensais 

de R$570,73, cada uma, ocorrendo o vencimento da primeira em 

04/02/2008 e o último em 04/01/2011. Este empréstimo ensejou a requerida 

comprar o seguinte bem: MODELO GOL CITY 1.0 8V 4P (BÁSICO), MARCA 

VOLKSWAGEN, ANO/MOD: 2005/2006, CHASSI 9BWCA05W86T041268, 

MOVIDO ALCOOL/GASOLINA, COR CINZA, PLACA MT/JZD-6890. Em 

garantia do contrato de financiamento, a requerida ofereceu ao 

requerente, em alienação fiduciária, o veículo acima descrito tornando-se 

de consequencia, alienante e depositário do bem. A requerida não pagou 

no vencimento as prestações vencidas, no dia 04/11/2009 pret. nº22/36, à 

04/03/2010 (prest. nº26/36) e a diferença das prest. nº19/36 à 21/36, 

fazendo o montante de R$4.433,72, já acrescidas de multa contratual e 

comissão de permanência, atualizado até 12/03/2010, estando a mora 

devidamente comprovada, e as prestações vincendas de nº27/36 à 36/36, 

atualizadas até R$5.707,30, atualizadas até 12/03/2010. A requerida está 
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a dever ao requerente a importância de R$10.141,03, referente ao saldo 

devedor do contrato prestações vencidas e vincendas devidamente 

calculado até a data de 12/03/2010, vez que não cumpriu o pactuado. 

Dá-se à causa o valor de R$10.141,03

Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando que a parte requerida fora 

citada por edital na fase de conhecimento, com fulcro no artigo 513, § 2º, 

IV c/c artigo 256, todos do Código de Processo Civil, acolho o pedido para 

que seja feita sua citação, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.2. Após, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.3. Decorrido o prazo sem 

manifestação, remeta-se os autos ao arquivo.4. Às providências.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV),

 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232213 Nr: 12310-40.2009.811.0002

 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: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

CNPJ: 02094328000140, Inscrição Estadual: 13177747-5. 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: Faz saber a WK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

CNPJ/MF 02.094.328/0001-40, que a EMBRACON ADMINISTRATDORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, lhe move uma ação de busca e apreensão, tendo por 

objeto um Utilitário, marca M. Benz, mod. 371R, placa bup-8552 e objeto um 

Utilitário, marca M, Benz, mod. 0371R, placa BWB4482, dado em garantia 

através do contrato, sob, o nº2019/142, o réu tornou-se inadimplente com 

suas obrigações, tendo sido constituído em mora, expedido o mandado de 

busca e apreensão, o veículo foi apreendido e restituído. Encontrando-se 

o réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que, no 

prazo de 05 dias, a fluir o prazo de 20 dias supra, exerça a faculdade de 

pagamento voluntário das prestações vencidas, acrescidas dos encargos 

contratuais, ou conteste, no prazo de 15(quinze) dias. Prazo esses que 

começarão a fluir após o decurso deste edital, sob pena de presumir-se 

como verdadeiros os fatos alegados. Decorrido o prazo para oferecimento 

de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeao curador especial ao 

réu (art. 257, IV e art. 72, inciso II, ). Será o presente edital, afixado e 

publicado na forma da lei. São Paulo, 02/03/2018.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Indefiro o pedido de dilação de 

prazo/sobrestamento/suspensão pugnado nos autos.2. Concedo ao autor 

o prazo de 05 (cinco) dias, para que requeira o que entender 

necessário.3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor 

pessoalmente para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.4. Às providências.

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV).

 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343815 Nr: 11377-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECIPLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS, WANDERLEY VALEMTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RECIPLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MATERIAIS RECICLAVEIS, CNPJ: 06298906000110 e atualmente em 

local incerto e não sabido WANDERLEY VALEMTIM DA SILVA, Cpf: 

03857075848, Rg: 157299387, Filiação: Sem Qualificações, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 91.994,28 Honorários Fixados: R$ 9.000,00 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 100.994,30

Resumo da Inicial: Os executados contrataram crédito inicial no valor de 

R$75.000,00, como faz prova a Nota de Crédito Industrial nº40/02803-8, 

vencimento final em 01/02/2013. Em função do negócio entabulado o 

exequente tornou-se credor da citada quantia, acrescida dos encargos 

contratuais e legais, previstos no título em questão. No entanto, os 

executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigaram 

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial. Dá-se à 

causa o valor de R$91.994,28.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o razo de 15(quinze) dias, 

para oporem embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424735 Nr: 24469-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 
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PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA, Cpf: 

69838593168, Rg: 1243679, Filiação: Auxiliadora Maria Bulhoes Coelho e 

Adalto Jorge Coelho, data de nascimento: 10/01/1980, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), promotora de venda, Telefone 9947.6955. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 3.133,27 Honorários Fixados: R$ 313,33 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 3.446,60

Resumo da Inicial: A exequente é credora da Executada da importância 

líquida, certa e exigível de R$3.113,27, representada pela Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo nº5198-5, que teve como valor originário a 

importância de R$2500,00, firmada em 18/06/2012 e vencida desde 

24/01/2014. A credora desde os vencimentos tentou por diversas vezes 

receber os valores amigavelmente junto a Executada. Entretanto, todas as 

tentativas foram infrutíferas, restando com isso na propositura da 

presente ação para recebimento do saldo restante do seu crédito. Na 

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo nº5198-5, a Executada não 

efetuou nenhum pagamento, mas foram estornados e recuperados alguns 

valores que tinha de crédito, conforme demonstrativos de débito, sendo 

que com o vencimento desde o dia 24/01/2014, resta a pagar o saldo 

devedor no valor total de R$3.133,27. Na Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo ficou estabelecido que no caso de inadimplência da 

Executada, aos valores principais seriam acrescidos multa de 2%, o que 

corresponde com o débito devido pela Executada, devendo referidas 

importâncias serem pagas dentro do prazo legal. Dá-se a causa o valor de 

R$3.133,27.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Fica advertida a executada de que, expirado 

o prazo deste edital de citação, terá o prazo de 15(quinze) dias para opor 

embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377975 Nr: 25286-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA LTDA, ADNIR MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA LTDA, CNPJ: 07815910000171 e atualmente em local 

incerto e não sabido ADNIR MARIA DA SILVA, Cpf: 41133706134, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 38.897,45 Honorários Fixados: R$ 3.889,75 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 42.787,20

Resumo da Inicial: O Exequente é credor das Executadas da importância 

de R$36.731,18, representada pela Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo - Capital de Giro - nº385/7340973, C/C, nº48-5, agência 6577, 

cebrada em data 25/09/2013, onde o exequente emprestou à primeira 

executada, a importância de R$30.000,00 para ser restituída em 48 

parcelas no valor de R$1.090,00, vencendo a primeira em data de 

25/12/2013 e a útlima em data de 25/11/2017, estando o crédito 

discriminado no demonstrativo de cálculo anexo. O pagamento das 

parcelas de acordo com a cláusula 4º do contrato é mediante débito na 

conta corrente nº48-5 que a primeira executada mantém junto à agência 

6577 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o 

débito das parcelas a partir da vencida em data de 25/12/2013, face 

`inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de 

todo o débito. O exequente usou todos os meios suasórios para o 

recebimento do seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as 

tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da presente 

execução. Dá-se à causa o valor de R$38.897,45.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o prazo de 15(quinze) dias 

para oporem os embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424734 Nr: 24468-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA 

ME, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM, AMIRA KALIL AMORIM, 

CLAUDIA MARIA FERRAZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS 

LTDA ME, CNPJ: 08318603000148, atualmente em local incerto e não 

sabido CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM, Cpf: 34440828191, Rg: 

04466241, brasileiro(a), empresário, atualmente em local incerto e não 
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sabido AMIRA KALIL AMORIM, Cpf: 52279723115, Rg: 782650, 

brasileiro(a), empresária e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDIA MARIA FERRAZ AMORIM, Cpf: 46060405134, Rg: 532331, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 103.455,49 Honorários Fixados: R$ 10.345,55 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 113.801,00

Resumo da Inicial: A Exequente é credora dos executados da importância 

líquida, certa e exigível de R$103.445,49, representadas pela Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo nº6662-9, que teve como valor origjnáiro a 

importância de R$92.000,00, firmada em 26/05/2015 e vencida desde 

27/07/2015. A credora desde os vencimentos tentou por diversas vezes 

receber os valores amigavelmente junto aos Executados. Entranto, todas 

as tentativas foram infrutíferas, restando com isso na propositura da 

presente ação para recebimento do saldo restante do seu crédito. Na 

cédula de Crédito Bancário Empréstimo nº6662-9. os Executados não 

efetuaram nenhum pagamento, sendo que com o vencimento desde o dia 

27/07/2015, resta a pagar o saldo devedor no valor total de R$103.455,49. 

Na cédula de Crédito Bancário Empréstimo ficou estabelecido que no caso 

de inadimplência

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o prazo de 15(quinze) dias 

para opor embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218913 Nr: 14304-40.2008.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO LEITE DO PRADO, Cpf: 

93495269134, Rg: 1199.509-2, brasileiro(a), solteiro(a), autonomo. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação a parte Requerida para, expirado o prazo 

deste edital de intimação, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, entregue o 

bem objeto do litígio ou o seu equivalente em dinheiro, conforme decisão 

abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: A requerente exerce as atividades de administradora de 

consórcios e, nessas condições, constitui o grupo nº212 com cota nº162, 

com prazo de duração de 70 meses, onde o requerido por sua vez, 

visando à aquisição do bem definido na inclusa Proposta de Admissão em 

Grupo de Consórcio, integrou-se como participante do grupo já adquirindo 

através do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Destinado a 

Aquisição de bem Móvel Durável, sendo posteriormente contemplado em 

assembleia geral ordinária do grupo para a aquisição do bem objeto de seu 

plano consorcial, adquirindo o seguinte bem: CATEGORIA MOTOCICLETA, 

ANO/MODELO 2005/2005, MODELO C100 BIZ, PLACA KAE-5519, COR 

VERMELHA, CHASSI 9C2HA07005R034164, Para garantia do crédito 

oriundo das parcelas mensais e demaias obrigações convencionais para 

com a Requerente e demais participantes do grupo de consórcio nº212, o 

Requerido transferiu à Requerente o dominio resolúvel e a posse indireta 

do bem recebido em contemplação, através do contrato de alienação 

fiduciária em garantia, condicionada anexo, pois, a sua liberação, apenas 

e tão somente após a quitação total da obrigação contratual. Ocorre que o 

Requerido tornou-se inadimplente, uma vez que deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas mensais de número 43 vencido em 19 de 

novembro de 2007, a 49 vencida em 19/05/2008, acrescidas de multa 

contratual e juros, custas de notificação, registro de contrato no valor de 

R$1.204,45. Apesar de cobrado e notificado, o Requerido não liquidou o 

débito, sendo assim todo o débito está vencido, ficando o fiduciante a 

dever a importância acima mencionada de R$1.204,45. É de se frisar que o 

valor das parcelas acima referidas foram reajustadas ao preço atual do 

objeto do consórcio, todavia, esse valor sofre atualização, na medida dos 

aumentos determinados pelo fabricante do bem, objeto do consórcio, de 

maneira que o débito a ser pago, haverá de ser verificado, sempre à data 

do pagamento. Dá-se à causa o valor de R$1.204,45,

Despacho/Decisão: Vistos..1. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença requerido pelo autor, afim de que o executado seja intimado a 

efetuar o pagamento do quantum debeatur.2. Compulsando os autos, 

verifico que a sentença prolatada nos autos determina a expedição de 

mandado para entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da coisa ou do 

equivalente em dinheiro, nos termos do art. 904 do CPC (CPC de 1973), 

ficando facultado ao autor, em caso de não recebimento, prosseguir nos 

próprios autos para haver o que lhe é de direito.3. Assim, em atendimento 

ao comando judicial, postergo a análise do pedido de cumprimento de 

sentença para após o decurso do prazo para pagamento ou entrega da 

coisa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.4. Em que pese ter sido 

expedido mandado de intimação ao requerido, observo dos autos que o 

mesmo foi citado por edital (fls. 119/120) de modo que a expedição de 

edital para sua intimação é a medida a ser tomada.5. Desta feita, 

expeça-se o competente Edital de intimação ao requerido, com prazo de 

15 (quinze) dias, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

entregue o bem objeto do litigio ou o seu equivalente em dinheiro.6. 

Decorrido o prazo, venham-me conclusos para apreciação do pedido.7. 

Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 21 de maio de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309998 Nr: 6022-37.2013.811.0002

 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: MIRIAM APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação da autora em fls. 189/193, verifico 

que não há possibilidade de homologação do acordo juntado aos autos, 

tendo em vista ser indispensável a anuência do requerido no termo de 

acordo firmado entre as partes.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 407 de 414



feito, sob pena de arquivamento.

3. Às providencias.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449708 Nr: 11740-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI DREGER MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. BANCO BANAMERICANO S/A, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de 

VALCI DREGER MENDES, também qualificado.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 7284 Nr: 464-12.1998.811.0002

 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 MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CONCORDIA LTDA, EDIR 

FOCHESATTO, DAIR FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHLK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754/MT

 Vistos.

1. Considerando a informação prestada pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais e documentos trazidos em fls. 369/410, intimem-se as partes 

para que no prazo de 5 dias se manifestem.

2. Não havendo requerimentos, arquivem-se.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 89548 Nr: 149-03.2006.811.0002

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/SP: 171.045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de 

Depósito proposta por BANCO FINASA S/A, em desfavor de LUIZ 

ADILSON CORREIA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 123).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349393 Nr: 15358-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYRO BENEVIDES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução proposta por BANCO VOLKSWAGEM S.A, em desfavor de 

JAYRO BENEVIDES CORREIA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 138).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378126 Nr: 25397-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH SEBASTIAO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE WEIZEMANN - 

OAB:OAB/RS 75.017, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:OAB/RS 

61.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação 

Monitória, em desfavor de DEUSDETH SEBASTIAO CORREA DA COSTA, 

também qualificado no feito.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito(fls.77).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 
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pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311960 Nr: 8027-32.2013.811.0002

 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 MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCIO SOARES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA , em desfavor de TONI MARCIO SOARES COSTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 187).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352822 Nr: 17883-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Eziquiel De Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de Nilson Eziquiel De Almeida, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 80).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273086 Nr: 16442-72.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão convertida em ação de 

Execução proposta por FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de 

PEDRO FREIRE, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 73).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que desse prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 .,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279173 Nr: 22911-37.2011.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS E OLIVEIRA LTDA ME (CORREIA TENA 

TIDO MERCADO E MATE, ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor em fls. 112/114.

2. Pois bem. Compulsando os autos verifico que o teor da certidão do 

senhor Oficial de Justiça resta dúbia a questão acerca da citação ou não 

de ambas as partes.

3. Sendo assim, após o novo pedido do autor e de uma nova análise da 

certidão, hei por bem considerar os requeridos como devidamente citados.

4. Desta feita, determino para que a senhora Gestora certifique o eventual 

decurso de prazo para apresentação de defesa.
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5. Após, remetam-se conclusos.

6. Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208185 Nr: 3971-29.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DA COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINAT GARCIA LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sampaio Saldanha - 

OAB:8764, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993, 

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14.500, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 16.735, 

MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação em fls. 147/148, verifico que o 

autor não informou se ainda há débito remanescente no que se refere ao 

contrato entabulado entre as partes.

2. Desta feita, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que traga 

eventual planilha de débito.

3. No mais, determino para que a senhora Gestora ao cadastramento dos 

novos procuradores da parte requerida.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 211917 Nr: 7403-56.2008.811.0002

 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: CAMILA DA COSTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP

 Vistos.

1. Considerando que não houve qualquer pedido nos autos, arquivem-se.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16351 Nr: 12087-44.1996.811.0002

 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: BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 Vistos.

1. Em atenção ao Principio do Contraditório e Ampla Defesa, concedo à 

instituição financeira o prazo de 5 dias para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 377/377-v.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328486 Nr: 24809-17.2013.811.0002

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN GERONIMO CABELLERO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a decisão (fls. 52/53) tal como 

lançada.

2. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291373 Nr: 11103-98.2012.811.0002

 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: EDUARDO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 10. Assim, sem maiores delongas, sobre tal pedido, consigno que a 

instituição financeira deverá realizar o pagamento dos honorários em 

favor do patrono do autor nos parâmetros estabelecidos na sentença.11. 

Ademais, acerca da compensação entre o crédito e débito do autor, 

considerando que as partes são credores e devedores entre si, inexiste 

óbice para a compensação, conforme preconiza o artigo 368 do Código 

Civil, que dispõe: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo 

credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até 

onde se compensarem.”12. Deste modo, reconheço o autor como credor 

da quantia de R$ 14.738,78 e devedor do valor R$ 203.360,16 sendo que 

tais valores devem ser compensados, nos termos trazidos no cálculo da 

instituição financeira de fls. 206/213, restando, assim, um saldo devedor 

do autor na quantia de R$ 188.621,38.13. Intime-se o autor para que se 

manifeste sobre o valor depositado nos autos em fl. 203 e, em mesma 

oportunidade intime-se a instituição financeira para que se manifeste 

pugnando pelo que entender necessário para a satisfação total do seu 

crédito.14. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298836 Nr: 19394-87.2012.811.0002

 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: CAMILA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCEIRA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433707 Nr: 3241-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE MAGALHAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA 
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NEVES - OAB:20328/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 OAB/SP

 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.: 59632 Nr: 513-24.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE PNEUS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES, NEURILAN FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - UNIVAG - OAB:4867/ MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302899 Nr: 23797-02.2012.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI ROBERTO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A - 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de LEVI 

ROBERTO ZEFERINO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls.61).

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P. I. C.

11. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008748-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GARCIA DA PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008748-25.2017.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: RODRIGO GARCIA DA PAZ Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão interposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de RODRIGO GARCIA DA PAZ, ambos 

qualificados nos autos. 2. Em sentença proferida nos autos em ID. 

12656698 este Juízo extinguiu o presente feito, sem resolução do mérito, 

sob o fundamento de que não houve a efetiva constituição em mora do 

devedor. 3. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração (ID. 

12927137), alegando, em suma, que a notificação retornou em razão do 

destinatário ausente, no entanto, o autor realizou o protesto do titulo, 

conforme ID. 108444045, motivo pelo qual pede a anulação da decisão e o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Certidão de 

tempestividade dos embargos propostos em ID. 12968482 É o relatório. 

DECIDO. 5. Compulsando os autos, verifico que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, pelo que, conheço dos mesmos. 6. Quanto ao 

mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas alegações. Ocorre 

que a sentença proferida por este Juízo incorreu em equívoco ao extinguir 

o feito, vez que o autor realmente comprovou a constituição em mora do 

devedor. 7. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este Juízo 

com a indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, 

em sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a sentença de ID. 

12656698, e, no impulso do processo, passo a proferir a decisão 

adequada ao caso. 8. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 9. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 

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. 15. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 16. 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. 17. Expeça-se o necessário. 18. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUSAMEIRE DA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026223/5/2018 Página 411 de 414



Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000094-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SUSAMEIRE DA LUZ 

OLIVEIRA, JORGE JOSE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de ação onde os autores foram devidamente intimados 

para comprovarem sua hipossuficiência financeira ou recolher às custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Os autores 

compareceram nos autos trazendo certidão de nascimento dos filhos, 

declaração da SEFAZ da empresa suspensa e declaração de imposto de 

renda, a fim de justificar a sua impossibilidade em arcar com às custas do 

processo. 3. Pois bem, em que pese os documentos trazidos aos autos, 

verifico que os autores possuem duas empresas, o que, por si só, 

demonstra a capacidade financeira das partes, ainda que uma das 

empresas encontre-se suspensa. O fato de possuírem filhos e eventuais 

despesas com os mesmos não são elementos capazes comprovar a 

hipossuficiência declarada. 4. 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 às custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008671-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008671-16.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MANOEL SANTANA DA CONCEICAO 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MANOEL 

SANTANA DA CONCEICAO OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. Cumprida a liminar de busca e apreensão e citação (ID. 

11464575), aportou ao feito em ID. 11532293 a reconvenção por parte do 

requerido. 3. Pois bem. Considerando que a reconvenção é tempestiva, 

conforme certidão de ID. 12587935, recebo-a e determino a intimação do 

autor/reconvindo para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

343, §1º), sob pena de incidir nos efeitos do artigo 344 do CPC. 4. No 

mais, certifique o eventual decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelo requerido na busca e apreensão. 5. Defiro ao 

requerido/reconvinte os benefícios da assistência judiciária gratuita. 6. 

Intime-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000039-35.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

REQUERIDO: LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Ciente do pedido 

da parte requerida em ID. 9313941, todavia, consigno que não fora 

realizada por este Juízo qualquer restrição judicial sob o gravame do 

veículo, sendo que o pedido de baixa da restrição de alienação fiduciária 

deve ser resolvido pelas vias administrativas entre as partes. 2. Assim, 

nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003227-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA TAKESAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003227-36.2016.8.11.0002; REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: MONICA 

TAKESAWA Vistos. 1. Em atenção ao principio do contraditório, concedo 

ao autor o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre a petição da parte 

requerida em ID. 11471128, bem como sobre a complementação a titulo de 

purgação de mora efetivada em ID. 11471111. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008821-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008821-94.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, EDSON FREITAS SANTINI Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

face de SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA – 

ME e EDSON FREITAS SANTINI, todos devidamente qualificados nos autos. 

2. A devedora Suspenfix, devidamente citada (ID. 12907537), apresentou 

defesa, conforme se vê em ID. 1328032. 3. Pois bem. Em se tratando de 

ação de Execução de Titulo Extrajudicial, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC. 4. Desta feita, concedo o 

prazo de 15 para a embargante adeque o pedido aos moldes consignados. 

5. No mais, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias 

manifeste-se sobre a não citação do devedor Edson, requerendo o que 

entender necessário para a efetivação do ato. 6. Às providências. 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003780-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE MARIA DA SILVA ALVES (RÉU)

G M DA SILVA ALVES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003780-15.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: G M 

DA SILVA ALVES EIRELI - ME, GIRLENE MARIA DA SILVA ALVES Vistos. 

1. Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no 

prazo de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos 

de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003659-84.2018.8.11.0002

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:

WILTON CAMPOS 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 

1 0 0 3 6 5 9 - 8 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: WILTON 

CAMPOS DA SILVA 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 retornou com o motivo “AUSENTE”, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003666-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN LEMES DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003666-76.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAN LEMES DA ROSA 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009384-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE LYRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009384-88.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: LUCIENE DE LYRA LIMA 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por LUCIENE DE LYRA LIMA, em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Analisando 

detidamente os autos verifico que a embargante distribuiu os presentes 

embargos em referência à ação Moni tór ia  PJe n º 

1000345-04.2016.8.11.0002. 3. Pois bem. Sem maiores delongas, constato 

que a embargante apresentou defesa diversa daquela prevista em Lei, 

qual seria a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil, caracterizando assim erro 

grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do principio da 

fungibilidade. 4. Deste modo, há de ser reconhecida, de oficio, a 

inadequação da via eleita e, via de consequência, a extinção do feito é a 

medida a ser tomada. 5. Diante do exposto, JULGO EXTINTO os embargos 

à execução, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 6. 

Sem custas ou honorários. 7. P. I. C. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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